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Konsultation om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget i vilka vissa 
former av stöd förklaras vara förenliga med den gemensamma marknaden 
 
Europaforum Norra Sverige vill härmed avge följande synpunkter på Europeiska 
kommissionens förslag till förordning om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-
fördraget. 
 
Övergripande 
Europaforum Norra Sverige har redan i augusti 2005 framfört sin positiva syn på 
Handlingsplanen för reform av det statliga stödet 2005-2009 och däri förekommande förslag 
om fortsatta gruppundantag på vissa områden och införande av fler undantag. Vi sympatiserar 
med kommissionens vilja att förenkla tillämpningen och få en bättre kontroll över stöden 
genom att ersätta nu befintliga gruppundantagsförordningar med en samlad förordning.  
 
En fungerande gruppundantagsförordning kan samtidigt ge medlemsländerna nödvändig 
flexibilitet att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning, stärkt konkurrenskraft och en 
dynamisk ekonomi.  
 
Tillämpningsområde 
Europaforum Norra Sverige stödjer kommissionens förslag att förordningen skall tillämpas på 
följande typer av stöd: a) Regionalt investerings- och sysselsättningsstöd, (b) Investeringsstöd 
till små och medelstora företag, (c) Stöd till miljöskydd, (d) Stöd till konsulttjänster och små 
och medelstora företags deltagande i mässor, (e) Stöd i form av riskkapital, (f) Stöd till 
forskning och utveckling, (g) Utbildningsstöd samt (h) Stöd till mindre gynnade kategorier av 
arbetstagare och arbetstagare med funktionshinder. 
 
Likaså stödjer Europaforum Norra Sverige de redovisade undantagen, både vad gäller typ av 
stöd och ekonomiska sektorer.  
 
Europaforum Norra Sverige är ett partnerskap bestående av lokalt och regionalt verksamma 
politiker i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland liksom en mötesplats för 
dessa samt politiker på nationell och europeisk nivå. Syftet är att öka kunskapen och 
medvetenheten om europapolitiken samt att påverka denna i de delar den berör norra Sverige. 
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För Europaforum Norra Sverige 
 

 
 
Jens Nilsson    Ewa-May Karlsson 
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