
Revision af retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte -
et første høringsdokument til medlemsstaternes eksperter

1.       Indledning og politisk baggrund

Medlemsstaternes støttekort, som viser de regioner, der er berettiget til regionalstøtte i
henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) og c), udløber den 31.12.20061.
Disse kort blev udarbejdet på grundlag af Fællesskabets retningslinjer for statsstøtte
med regionalt sigte2.

Ved brev af 2. april 20033 meddelte Kommissionen medlemsstaterne, at den havde
besluttet at foretage en revision af retningslinjerne. Medlemsstaterne blev opfordret til
at indsende alle bemærkninger eller oplysninger, som kunne hjælpe Kommissionen i
dette arbejde.

De bemærkninger, der således blev modtaget fra eksisterende og nye medlemsstater
og fra EFTA-Tilsynsmyndigheden, blev stillet til rådighed for alle andre
medlemsstater via CIRCA. GD Konkurrence bestilte to forberedende undersøgelser af
støtteberettigede områder efter artikel 87, stk. 3, litra c), som også kan ses på CIRCA.
Den ene undersøgelse indeholder en oversigt over de metoder og indikatorer, som
medlemsstaterne har benyttet til at fastlægge deres støttekort for perioden 2000-2006,
samt resuméer af en række undersøgelser af effektiviteten af de valg, der blev truffet.
Den anden undersøgelse ser nærmere på forskellige støtteinstrumenter, der kan være
nyttige i regioner, som er støtteberettigede i henhold til artikel 87, stk. 3, litra c), efter
2006.

I deres bemærkninger til Kommissionen henviste flere medlemsstater til de mål, som
Det Europæiske Råd i bl.a. Lissabon, Göteborg og Barcelona formulerede med
hensyn til konkurrenceevne, bæredygtig udvikling og behovet for en bedre målretning
af statsstøtten for at nå disse mål. Medlemsstaterne understregede også forbindelserne
mellem statsstøtte til fremme af regionaludvikling og fællesskabsfinansiering med
dette formål.

GD Konkurrence tilslutter sig fuldt ud disse bemærkninger.

1.1.    Retningslinjerne for regionalstøtte og Det Europæiske Råds konklusioner

Det Europæiske Råd i Lissabon ønskede, at Europa skulle blive den mest
konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi og formulerede en række
målsætninger med henblik på at nå dette ambitiøse mål. Det Europæiske Råd i
Göteborg gik nærmere ind på disse målsætninger og tilføjede begrebet bæredygtighed,
herunder samhørighed. Det Europæiske Råd i Stockholm opfordrede til en nedsættelse
af niveauet for statsstøtte "under hensyn til nødvendigheden af i stedet at kanalisere
støtten i retning af horisontale mål af fælles interesse, herunder samhørighedsmål".

                                                
1 De nye medlemsstaters støttekort vil sandsynligvis blive anset for at eksistere fra

tiltrædelsesdatoen; de er ligeledes begrænset til den 31.12.2006.
2 EFT C 74 af 10.3.1998, s. 9, ændret i EFT C 258 af 9.9.2000, s. 5.
3 Se også meddelelsen i EFT C 110 af 8.5.2003, s. 24.
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Det Europæiske Råd i Barcelona opfordrede på ny "medlemsstaterne til at reducere
den samlede statsstøtte udtrykt i procent af BNP frem til 2003 og i tiden derefter og i
stedet rette denne støtte mod horisontale mål af fælles interesse, herunder økonomisk
og social samhørighed, og sætte den ind dér, hvor der er påvist markedssvigt. Mindre,
mere målrettet statsstøtte er et centralt element i en effektiv konkurrence".

Når disse konklusioner anvendes på støtte til regionaludvikling, rejser det to vigtige
spørgsmål:

Er ydelse af støtte til initialinvesteringer og tilhørende jobskabelse virkelig den mest
effektive måde til at fremme samhørigheden?

Kan de tilladte støtteniveauer i henhold til de nuværende retningslinjer nedsættes,
uden at effektiviteten af denne støtte reduceres?

For at besvare det første spørgsmål har GD Konkurrence gennemgået en række
undersøgelser af effektiviteten af investeringsstøtte. Konklusionerne af disse
undersøgelser er ret blandede. Nogle undersøgelser viser, at dødvægten i denne støtte
kan være høj; de fleste investeringer ville også være blevet foretaget uden støtten.
Andre undersøgelser viser, at der i det mindste er en vis indvirkning på tidspunktet for
investeringen og dens lokalisering. De bekymringer, som flere medlemsstater har
givet udtryk for med hensyn til de mulige delokaliseringsvirkninger af en sådan støtte,
tyder også på, at investeringsstøtte efter deres mening er en af de faktorer, der
påvirker investeringsbeslutninger.

GD Konkurrence mener, at investeringsstøtte til store virksomheder og til små og
mellemstore virksomheder kan bidrage til regionaludviklingen i de dårligst stillede
regioner i EU. I andre regioner er de positive virkninger af investeringsstøtte mere
tvivlsomme. Dette skyldes, at sådanne regioners vanskeligheder sandsynligvis er af en
anden art, hvor de bedste løsninger kræver investeringer i menneskelige ressourcer
eller i et mere erhvervsvenligt miljø. Den mest hensigtsmæssige løsning vil ofte kunne
findes uden for rammerne af statsstøtte.

Hvad angår det andet spørgsmål, konstaterer GD Konkurrence, at flere medlemsstater
går ind for at sænke støtteintensiteterne, særlig når det er store virksomheder, der
modtager støtten. Der har også været en opfordring til at integrere de nye
retningslinjer for regionalstøtte i de multisektorale rammebestemmelser.
GD Konkurrence konstaterer, at de multisektorale rammebestemmelser fra 1998 og
2002 har bidraget til et fald i støtteintensiteterne for store investeringsprojekter. Der
kan imidlertid gøres mere gennem en sænkning af støttelofterne overalt i EU, samtidig
med at der differentieres mere end hidtil mellem de forskellige kategorier af dårligt
stillede regioner.

1.2.    Retningslinjerne for regionalstøtte og tredje samhørighedsberetning

Det foreslås i konklusionerne i den tredje samhørighedsberetning, at der organiseres
en fremtidig samhørighedspolitik omkring tre hovedmålsætninger: konvergens, den
regionale konkurrenceevne og beskæftigelsen samt europæisk territorialt samarbejde.

Målsætningen om konvergens vil blive fremmet gennem støtte til vækst og
jobskabelse i de mindst udviklede medlemsstater og regioner. Det antydes endvidere i
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den tredje samhørighedsberetning, at disse regioner skulle kunne falde ind under
undtagelsesbestemmelserne i artikel 87, stk. 3, litra a) og c), som tillader
medlemsstaterne at yde national regionaludviklingsstøtte i fuld overensstemmelse
med fællesskabsstøtten.

Målsætningen om den regionale konkurrenceevne og beskæftigelsen vil blive fremmet
gennem støtte til et begrænset antal indsatsområder: innovation og videnøkonomien,
miljø og risikoforebyggelse, tilgængelighed og tjenesteydelser af almindelig
økonomisk interesse. I den forbindelse skal EFRU skelne finansielt mellem de
regioner, der i øjeblikket er berettiget til mål 1-støtte, men ikke vil være omfattet af
det fremtidige "konvergensmål", og andre regioner.

GD Konkurrence mener, at der bør foretages en tilsvarende skelnen mellem regioner i
henhold til artikel 87, stk. 3, litra c), i betragtning af, at situationen fortsat ofte er
skrøbelig i den første kategori. I overensstemmelse med de nuværende retningslinjer
for regionalstøtte skulle tidligere artikel 87, stk. 3, litra a)-regioner være berettiget til
regionaludviklingsstøtte inden for undtagelsesbestemmelsen i artikel 87, stk. 3,
litra c). I alle andre regioner vil det imidlertid fortsat være muligt at yde støtte til
fremme af de indsatsområder, der er anført i den tredje samhørighedsberetning. Om
nødvendigt vil de horisontale regler, der gælder for en sådan støtte, blive revideret for
at sikre fuldstændig sammenhæng mellem statsstøtte og fællesskabsfinansiering.

Målsætningen om europæisk territorialt samarbejde vil blive fremmet gennem
fokusering på integrerede programmer til fremme af centrale fællesskabsprioriteringer
i relation til dagsordenerne fra Lissabon og Göteborg. For så vidt som disse
programmer involverer statsstøtte, bør denne støtte også være i overensstemmelse
med de gældende horisontale regler.

GD Konkurrence konstaterer, at revisionen af retningslinjerne for regionalstøtte og
konklusionerne om den fremtidige samhørighedspolitik er en enestående mulighed for
at opnå fuldstændig sammenhæng mellem de to. Mens der i dag4 er en meget høj grad
af sammenhæng mellem mål 1 og artikel 87, stk. 3, litra a), er der store forskelle
mellem områder, der er berettiget til mål 2-støtte, og områder, der er berettiget til
støtte efter artikel 87, stk. 3, litra c). Valget af en tematisk tilgang frem for en, der er
baseret på udvalgte geografiske områder (kortbaseret tilgang), muliggør sammenhæng
mellem regional- og konkurrencepolitikker. Dette gælder så meget desto mere, som de
udvalgte emner hidrører fra målsætninger, der er fælles for begge politikker, og som
blev formuleret af flere på hinanden følgende Europæiske Råd som nævnt i punkt 1.1.

2.       Høringsdokumentets status

Under forberedelserne af revisionen har GD Konkurrence benyttet sig af følgende
oplysninger:

• Det Europæiske Råds konklusioner om statsstøtte og samhørighedspolitik, navnlig
opfordringen til mindre, mere målrettet støtte til fordel for målsætninger defineret
af de forskellige råd (se punkt 1.1)

                                                
4 Meddelelse fra Kommissionen til medlemsstaterne om regionalpolitikken og

konkurrencepolitikken (EFT C 90 af 26.3.1998, s. 3).
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• medlemsstaternes bemærkninger

• konklusionerne fra det uformelle råd i Halkidiki den 16.5.2003 og Rom den
20.10.2003

• Kommissionens erfaringer med de nuværende retningslinjer for regionalstøtte,
støttekort og støtteordninger

• litteratur (oversigter, undersøgelser og teoretiske dokumenter) om økonomi og
effektivitet i forbindelse med regionalstøtte

• den tredje samhørighedsberetning, som blev vedtaget af Kommissionen den
18.2.2004 (se punkt 1.2).

På nuværende tidspunkt har GD Konkurrence ikke til hensigt at fremlægge et
fuldstændigt udkast til nye retningslinjer for regionalstøtte. Dette dokument
indeholder kun en beskrivelse af GD Konkurrences fremgangsmåde samt en skitse til
sådanne nye regionalstøtteretningslinjer. Eftersom fremgangsmåden indebærer
ændringer af politikken, og fordi Kommissionen er besluttet på at samarbejde nært
med medlemsstaterne om denne vanskelige opgave, anses det for vigtigt, at der sker
en høring på dette tidlige stadium.

De nye retningslinjer for regionalstøtte skal i princippet gælde fra den 1.1.2007 til den
31.12.2013.

3.       Områder, der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i EF-traktatens
artikel 87, stk. 3, litra a)

Det hedder i artikel 87, stk. 3, litra a), at "støtte til fremme af den økonomiske
udvikling i områder, hvor levestandarden er usædvanlig lav, eller hvor der hersker en
alvorlig underbeskæftigelse", kan betragtes som forenelig med fællesmarkedet.

I øjeblikket defineres artikel 87, stk. 3, litra a)-områder som regioner på niveau II i
NUTS-klassifikationen med et BNP pr. indbygger (målt i købekraftstandarder) på
under 75 % af EU-gennemsnittet (retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte,
punkt 3.5). Dette kriterium anvendes også til at definere mål 1-regioner5.

Efter udvidelsen vil de fleste regioner i de nye medlemsstater have et BNP pr.
indbygger, der ligger et godt stykke under EU-25-gennemsnittet og vil derfor fortsat
være berettiget til artikel 87, stk. 3, litra a)-status.

Forslag til nye retningslinjer for regionalstøtte

GD Konkurrence foreslår at fastholde tærskelværdien på 75 % for artikel 87, stk. 3,
litra a)-status. Regioner med et BNP pr. indbygger på under 75 % af EU-25-
gennemsnittet vil derfor fortsat falde ind under denne undtagelsesbestemmelse.

                                                
5 Siden 2000 har de tidligere mål 6-regioner (tyndt befolkede regioner) også været medtaget på

listen over mål 1-regioner. Selv om de rent faktisk havde et BNP pr. indbygger på under 75 % af
gennemsnittet, har regionerne i den yderste periferi (Madeira, Azorerne, De Kanariske Øer og de
franske oversøiske departementer) også fået egen mål 1-status.
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Støtteintensiteterne for store virksomheder i artikel 87, stk. 3, litra a)-områder er
ifølge de nuværende retningslinjer for regionalstøtte 40 % eller 50 % netto og indtil
65 % netto i de fattigste områder i den yderste periferi. Små og mellemstore
virksomheder kan få et tillæg på 15 % brutto oven i disse lofter.

For at følge Det Europæiske Råds konklusioner om mindre, mere målrettet støtte og i
betragtning af bemærkningerne fra flere medlemsstater er GD Konkurrence af den
opfattelse, at disse støttelofter er alt for høje. Den foreslår, at der fastholdes tre
kategorier, men med lavere støttelofter. Den første kategori skal bestå af NUTS II-
regioner under 50 % af det gennemsnitlige BNP pr. indbygger i EU-25, den anden
kategori af regioner under 60 % og den tredje under 75 % af det gennemsnitlige BNP
pr. indbygger. De tilsvarende støtteintensiteter for store virksomheder bliver 50 %,
40 % og 30 % udtrykt i bruttosubventionsækvivalent (se også punkt 9), med tillæg på
10 % brutto for mellemstore virksomheder og 20 % for små virksomheder. De
områder i den yderste periferi, der opfylder kriteriet på 75 % af BNP pr. indbygger og
derfor falder ind under artikel 87, stk. 3, litra a), vil have ret til en bonus på 10%,
hvilket vil placere dem i en �højere� kategori. Alle områder i den yderste periferi vil
også fortsat have adgang til driftsstøtte for at opveje deres ulemper som anført i EF-
traktatens artikel 299, stk. 2. Driftsstøtte i andre artikel 87, stk. 3, litra a)-områder,
med undtagelse af støtte til dækning af meromkostningerne til transport i tyndt
befolkede områder, kan kun i ekstraordinære tilfælde accepteres i et begrænset
tidsrum og med degressive intensiteter med henblik på at overvinde nye specifikke
hindringer for deres udvikling.

4.       Øremærkede regioner, der er berettiget til støtte efter EF-traktatens
artikel 87, stk. 3, litra c)

De nuværende retningslinjer for regionalstøtte indeholder særlige
udfasningsbestemmelser for regioner, der mister deres artikel 87, stk. 3, litra a)-status.
Bilag III indeholder en garanti for, at befolkningsloftet for hver medlemsstat om
nødvendigt vil blive korrigeret for at sikre, at det er tilstrækkeligt højt "til at omfatte
samtlige de regioner, der taber deres litra a)-status"6. Under de nuværende
retningslinjer for regionalstøtte blev udfasningsregionerne ikke identificeret, og
medlemsstaterne havde mulighed for at undlade at foreslå (dele af) tidligere litra a)-
regioner under litra c)7.

4.1.    Regioner, der mister deres litra a)-status som følge af udvidelsesvirkningerne:

Efter udvidelsen vil det gennemsnitlige BNP pr. indbygger i EU falde betydeligt. Som
følge heraf vil BNP pr. indbygger i mange af de nuværende litra a)-regioner overstige
tærskelværdien på 75 % af EU-25-gennemsnittet. De vil derfor ikke længere være
omfattet af artikel 87, stk. 3, litra a).

                                                
6 Desuden giver punkt 5.7 i retningslinjerne for regionalstøtte mulighed for en gradvis reduktion af

støtteintensitetslofterne i regioner, der mister deres litra a)-status.
7 Den eneste undtagelse er Nordirland, som er nævnt specifikt i fodnote 44. Nordirlands særlige

position skal genvurderes.
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Forslag til nye retningslinjer for regionalstøtte

Disse regioner8 vil blive medtaget på støttekortet efter artikel 87, stk. 3, litra c), med
en støtteintensitet på 30 % brutto for store virksomheder, hvilket svarer til den
intensitet, de ville have haft, jf. artikel 87, stk. 3, litra a),  uden de statistiske
udvidelsesvirkninger. I løbet af det tidsrum, der er omfattet af støttekortet, vil den
maksimale intensitet falde til 20 % brutto. Der vil gælde tillæg på 10 % brutto for
mellemstore virksomheder og 20 % brutto for små virksomheder.

4.2.    Regioner, der mister deres artikel 87, stk. 3, litra a)-status af økonomiske
årsager

Visse artikel 87, stk. 3, litra a)-regioner ville selv i et EU-15-scenario ikke længere
være omfattet af undtagelsesbestemmelserne, fordi deres BNP pr. indbygger er steget
til 75 % af det gennemsnitlige BNP pr. indbygger i de nuværende medlemsstater eller
mere.

Forslag til nye retningslinjer for regionalstøtte

Disse regioner medtages i støttekortet under artikel 87, stk. 3, litra c), med en
støtteintensitet på 20 % brutto for store virksomheder, med tillæg på 10 % og 20 %
brutto for mellemstore og små virksomheder.

4.3.    Regioner i den yderste periferi

Regionerne i den yderste periferi er i øjeblikket alle omfattet af artikel 87, stk. 3,
litra a). Nogle af regionerne vil ikke længere være omfattet af denne
undtagelsesbestemmelse efter 2006 som følge af den "statistiske virkning" eller som
følge af deres egen udvikling.

Forslag til nye retningslinjer for regionalstøtte

I overensstemmelse med konklusionerne i den tredje samhørighedsberetning vil de
regioner i den yderste periferi, som defineret i EF-traktatens artikel 299, der mister
deres støtteberettigelse efter artikel 87, stk. 3, litra a), blive behandlet på samme måde
som de regioner, der er nævnt i punkt 4.1. De vil bl.a. blive medtaget på støttekortet
under artikel 87, stk. 3, litra c), med en støtteintensitet på 40 % brutto for store
virksomheder, hvilket svarer til intensiteten for de mest velstillede regioner, der er
omfattet af artikel 87, stk. 3, litra a). I løbet af det tidsrum, der er omfattet af
støttekortet, vil den maksimale intensitet falde til 30 % brutto. Der vil gælde tillæg på
10 % brutto for mellemstore virksomheder og 20 % for små virksomheder. Endvidere
vil de fleste sådanne regioner i den yderste periferi også fortsat have adgang til
driftsstøtte for at opveje deres ulemper som anført i EF-traktatens artikel 299, stk. 2.

                                                
8 Visse NUTS II-regioner, såsom Hainaut i Belgien, havde ingen litra a)-status i 2000-2006, men

ifølge de foreliggende statistiske data vil de være berettiget til denne status efter 2006 i en EU-15-
sammenhæng. Det foreslås, at sådanne regioner behandles på samme måde som de øvrige
"statistisk virkning"-regioner.
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4.4.    Tyndt befolkede områder

Regioner med lav befolkningstæthed, som defineret i de nuværende retningslinjer for
statsstøtte med regionalt sigte9, har i dag et støtteloft på 30 % netto10, medmindre de
opfylder kriteriet på 75 % af BNP pr. indbygger. Driftsstøtte i form af støtte til
dækning af meromkostningerne til transport er også tilladt.

Forslag til nye retningslinjer for regionalstøtte

Tyndt befolkede områder vil blive medtaget i støttekortet under artikel 87, stk. 3,
litra c), med en støtteintensitet på 20 % brutto for store virksomheder11, medmindre de
allerede er omfattet af en af de foregående bestemmelser. Transportstøtten kan
fortsætte som hidtil. For arktiske områder, der lider af vedvarende affolkning, kan
Kommissionen tillade andre typer driftsstøtte, når en sådan støtte er nødvendig for at
standse affolkningen, og forudsat at støtten ikke har en negativ indvirkning på
samhandelen i en grad, som er i strid med den fælles interesse.

5.       Befolkningstætheden i EU

Hvad angår procentsatserne for den del af EU-25-befolkningen, der bor i fremtidige
artikel 87, stk. 3, litra a)-regioner og øremærkede artikel 87, stk. 3, litra c)-regioner
som defineret i punkt 3 og 4, tegner der sig følgende billede12:

• Usædvanlig lav levestandard: 27,11 %

• Andre regioner i den yderste periferi:   0,43 %

• �Statistisk virkning�-regioner:   4,18 %

• �Økonomisk vækst�-regioner:   2,71 %

• Andre tyndt befolkede områder:   0,41 %

Den del af befolkningen i EU-25, der bor i øremærkede regioner under artikel 87,
stk. 3, litra a) og c), udgør således: 34,84 % af den samlede befolkning.

6.       Andre vanskeligt stillede regioner

Uden for de støttede områder efter artikel 87, stk. 3, litra a) og c), kan der opstå
specifikke problemer af geografisk, demografisk eller socioøkonomisk art. Der kan
ofte findes løsninger uden for rammerne af statsstøtte. GD Konkurrence erkender
imidlertid, at medlemsstaterne fortsat bør have mulighed for at føre en national
regionalpolitik i disse regioner. I overensstemmelse med konklusionerne fra De
Europæiske Råd, som der henvises til i punkt 1.1, bør støtten imidlertid være mere

                                                
9 NUTS III-regioner med under 12,5 indbyggere pr. km².
10 Uden mulighed for et tillæg for små og mellemstore virksomheder.
11 Men med mulighed for tillæg på 10 % og 20 % brutto for mellemstore virksomheder og små

virksomheder.
12 Statistik over de sidste tre foreliggende år (1999-2001). Dette billede kan derfor ændre sig.
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rettet mod definerede målsætninger, således at den i størst muligt omfang kan bidrage
til at nå disse målsætninger. Hvis altså medlemsstaterne mener, at den mest effektive
løsning indebærer støtte, giver disse horisontale regler, hvoraf mange vil blive
revideret inden den 1.1.2007, sammen med udviklingen af en ny tilgang til vurdering
af mindre statsstøttebeløb og visse støtteformer med begrænset virkning på
samhandelen inden for Fællesskabet (significant impact test), disse medlemsstater
stort råderum til at tackle sådanne problemer og differentiere mellem regioner, hvor
dette anses for at være nødvendigt. Medlemsstaterne og Kommissionen har accepteret
at reducere statsstøtten og målrette den mod målsætninger af Lissabon-typen, og dette
fundamentale tilsagn til fordel for en tematisk tilgang til statsstøtte, som forhindrer en
negativ påvirkning af samhandelen i et omfang, der strider mod den fælles interesse,
skal derfor afspejles i nye retningslinjer for regionalstøtte. GD Konkurrence
konstaterer i den sammenhæng, at medlemsstaterne har givet udtryk for et ønske om
mere fleksibilitet end under de nuværende retningslinjer for regionalstøtte for at kunne
tage fat på specifikke regionale problemer eller muligheder. Brugen af de nye
"significant impact test"-instrumenter, som blev drøftet med medlemsstaternes
eksperter den 4.2.2004, giver den nødvendige fleksibilitet med henblik på regional
differentiering uden den besværlige proces med revision af et støttekort, som ellers
ville blive fastlagt for et langt tidsrum.

7.       Multisektorale rammebestemmelser

De multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store
investeringsprojekter13 begrænser støtteintensiteterne for store projekter som defineret
i rammebestemmelserne. De nye rammebestemmelser, der blev vedtaget i 2002,
gælder indtil 31.12.2009, men kan ændres inden da. Flere medlemsstater har foreslået,
at de multisektorale rammebestemmelser integreres i de nye retningslinjer for
regionalstøtte.

Forslag til nye retningslinjer for regionalstøtte

GD Konkurrence går principielt ind for at medtage degressive støtteintensiteter for
store projekter i de nye retningslinjer for regionalstøtte i betydningen i de
multisektorale rammebestemmelser, hvorved den tekst bliver overflødig.

8.       Overensstemmelse med strukturfondene

Nogle medlemsstater har henvist til forbindelserne mellem statsstøtte og brugen af
strukturfonde efter 2006.

GD Konkurrence skal påpege, at den tilgang, der er beskrevet i dette dokument, er i
overensstemmelse med konklusionerne i den tredje samhørighedsberetning.

Hvad angår den fremtidige målsætning om regional konkurrenceevne og
beskæftigelse, mener GD Konkurrence, at den "tematiske tilgang" vil være i
overensstemmelse med rammebestemmelserne for horisontal støtte og
undtagelsesforordningerne, hvoraf mange skal revideres i de kommende år. I 2005 og
2006 er alle gruppefritagelsesforordninger for statsstøtte, retningslinjer for
regionalstøtte, rammebestemmelser for F&U-støtte og meddelelsen om risikovillig

                                                
13 EFT C 70 af 19.3.2002, s. 8, ændret i EFT C 263 af 1.11.2003, s.3.
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kapital genstand for revision. Denne kendsgerning, sammenholdt med begyndelsen af
den nye programperiode for fællesskabets strukturfonde i 2007, giver lejlighed til at
revidere de horisontale statsstøtteregler under hensyntagen til Lissabon og andre
målsætninger, inklusiv samhørighed. I denne revision vil der især blive taget hensyn
til støtte, der ydes med henblik på at stimulere teknologisk innovation i små og
mellemstore virksomheder. Det planlægges endvidere at hæve lofterne for
investeringsstøtte i forordning 70/2001 fra 7,5 % til 10 % for mellemstore
virksomheder og fra 15 % til 20 % for små virksomheder.

9.       Netto- eller bruttosubventionsækvivalenter

I de nuværende retningslinjer for regionalstøtte og de foregående retningslinjer siden
begyndelsen af 1970�erne er investeringsstøtteintensiteterne blevet udtrykt i
nettosubventionsækvivalent (NSÆ: det diskonterede støtteelement i tilskud, lån,
garantier osv. efter skat udtrykt i procent af de diskonterede støtteberettigede
investeringsomkostninger). Grunden hertil er, at potentielle støttemodtagere som følge
af forskellige skattesatser i medlemsstaterne sandsynligvis vil anvende den
nettofordel, de kan få, som en målestok, når de beslutter sig for, hvornår, hvordan og
hvor de skal investerer.

GD Konkurrence foretrækker, at der ved revisionen af retningslinjerne for
regionalstøtte anvendes bruttosubventionsækvivalent (BSÆ), når regionalstøtten skal
måles. BSÆ anvendes i forbindelse med alle andre former for støtte, er lettere at
beregne og mere gennemsigtig. Herved undgås også vanskelighederne i forbindelse
med kumulering af netto- og bruttoækvivalenter, f.eks. i forordning 70/2001. GD
Konkurrence anerkender, at brugen af bruttolofter i stedet for nettolofter også generelt
vil medføre en reduktion af investeringsstøtteintensiteterne.

Forslag til nye retningslinjer for regionalstøtte

Begrebet bruttosubventionsækvivalent anvendes til måling af støtteintensiteter.

10.       Indførelse af en gruppefritagelse for regionalstøtte

Det bør erindres at artikel 1, stk. 1, litra b), i bemyndigelsesforordning 994/98
indeholder retsgrundlaget for en mulig gruppefritagelse omfattende �støtte tildelt i
overensstemmelse med det kort, Kommissionen har godkendt for tildeling af
regionalstøtte i hver medlemsstat�. Det bør også erindres, at der i henhold til
forordning 70/2001 allerede kan ydes regional investeringsstøtte til små og
mellemstore virksomheder uden forudgående anmeldelse, og at der i henhold til
forordning 2204/2002 kan ydes støtte til jobskabelse.

Regionale investeringsstøtteordninger for større virksomheder skal stadig anmeldes,
uanset om de ydes på grundlag af faste investeringsomkostninger eller lønninger i
forbindelse med de skabte arbejdspladser.

GD Konkurrences vurdering af regionale investeringsstøtteordninger under de
nuværende retningslinjer for regionalstøtte viser, at kriterierne i retningslinjerne for
regionalstøtte er ret præcise. Der er opstået meget få fortolkningsproblemer, og de
fleste ordninger er godkendt, uden at den formelle undersøgelsesprocedure er indledt.
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GD Konkurrence mener derfor, at Kommissionen bør benytte sig af den mulighed,
som bemyndigelsesforordningen giver for at gruppefritage regionale
investeringsstøtteordninger, forudsat at de anvendte støtteinstrumenter er
gennemsigtige.

Brugen af gruppefritagelse vil i høj grad reducere det arbejde, der bliver resultatet af
de nye retningslinjer for regionalstøtte. Det bør erindres, at alle eksisterende
regionalstøtteordninger er tidsmæssigt begrænset til udgangen af 2006. Uden en
gruppefritagelse vil medlemsstaterne være nødt til at genanmelde alle
investeringsstøtteordninger.

Såvel drifsstøtteordninger som investeringsstøtteordninger, hvor der anvendes mindre
gennemsigtige støtteinstrumenter, bør fortsat anmeldes i lighed med meget store
investeringsstøttesager, således som det er fastsat i kravet om individuel anmeldelse i
de multisektorale rammebestemmelser fra 2002. For store sager med støtteberettigede
investeringer på over 50 mio. EUR bør gennemsigtighedsmekanismen i de
multisektorale rammebestemmelser også stadig finde anvendelse.

11.     Andre spørgsmål

Flere medlemsstater har fremsat andre bemærkninger, herunder en række interessante
forslag vedrørende specifikke punkter i retningslinjerne for regionalstøtte.

Relokalisering:

Flere medlemsstater har udtrykt frygt for, at virksomhederne kunne blive fristet til at
lukke fabrikker og geninvestere andre steder som følge af den investeringsstøtte, de
kan modtage der.

Regionalstøtte vil og bør kunne tiltrække mobile investeringer. De lavere støttelofter
og de endnu lavere støtteintensiteter for store projekter samt fastholdelsen af kravet
om, at støttede investeringer skal forblive på stedet i mindst fem år bør bidrage til at
undgå, at dyre lukninger fremkaldes af alt for høje støtteniveauer andre steder. Det
skal imidlertid præciseres, at støttemodtageren har fuld frihed til at udskifte det
støttede udstyr med nyt udstyr � men uden støtte - på samme anlæg, hvis dets levetid
er under fem år.

Definition af initialinvesteringer

For at undgå enhver misforståelse foreslår GD Konkurrence, at der sker en
opstramning af definitionen af initialinvesteringer. Bl.a. bør det understreges, at
moderniseringsinvesteringer ikke er støtteberettigede, idet hver enkelt udskiftning
også indebærer en vis modernisering.

En medlemsstat har foreslået, at grunde udelades af definitionen af en
initialinvestering (kun bygninger og udstyr vil så blive anset for støtteberettigede) som
følge af det positive afkast af investeringer i jord.

GD Konkurrence vil gerne høre andre meninger om dette spørgsmål. En anden
mulighed kunne være at udelukke nye grunde fra støttemulighederne for at fremme
genbrug af ubenyttede eller forladte grunde og således bidrage til målet om
bæredygtige investeringer.
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Der er også fremsat forslag vedrørende definitionen af immaterielle investeringer og
mulighederne for at tilføje andre omkostninger (f.eks. undersøgelser, rådgivning) til
det støtteberettigede grundlag. Der vil blive set nærmere på disse forslag, men GD
Konkurrence går principielt ikke ind for at tilføje yderligere udgifter til de
støtteberettigede omkostninger til fordel for store virksomheder. Hvad angår små og
mellemstore virksomheder er denne støtte allerede omfattet af forordning 70/2001,
som tillader en støtteintensitet på 50 %.

12.     Opfordring

Medlemsstaterne opfordres til at fremsætte deres bemærkninger til denne redegørelse
inden den 1. juli 2004.

Indkomne skriftlige bemærkninger vil blive stillet til rådighed for de øvrige
medlemsstater via CIRCA. Kommissionens tjenestegrene er desuden rede til at
deltage i bilaterale drøftelser.
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Bilag: Tabel over foreslåede støtteintensiteter

(Udtrykt i bruttosubventionsækvivalenter)

Store
virksomheder

Mellemstore
virksomheder

Små
virksomheder

Artikel 87, stk. 3,
litra a)-område ≤
50 % af BNP

50 % 60 % 70 %

Artikel 87, stk. 3,
litra a)-område ≤
60 % af BNP

40 % 50 % 60 %

Artikel 87, stk. 3,
litra a)-område ≤
75 % af BNP

30 % 40 % 50 %

"Statistisk
virkning"-region
efter artikel 87,
stk. 3, litra c)14

30 % → 20 % 40 % → 30 % 50 % → 40 %

Anden øremærket
region efter
artikel 87, stk. 3,
litra c)

20 % 30 % 40 %

Ikke-støttede
områder

0 10 % 20 %

Regioner i den yderste periferi som omfattes af artikel 87, stk. 3 c) behandles som
�statistisk effekt� regioner.
Desuden er alle disse regioner berettiget til en bonus på 10%.

                                                
14 Se især  paragraf 4.1.


