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Subject: State aid reform 

Bifogat finner ni Europaforum Norra Sveriges inledande reflektioner på förslag till handlingsplan för 
reform av det statliga stödet 2005-2009 samt riktlinjer för regionalt statligt stöd 2007-2013.  
  
Med vänliga hälsningar,  
Inge Andersson 
Rapportör för statsstöd, Europaforum Norra Sverige 
  
  
  
Please find enclosed Europaforum Northern Sweden’s initial comments on the State Aid Action Plan 
and the draft Communication on Guidelines on National Regional Aid for 2007-2013. 
  
Europaforum Northern Sweden is a partnership consisting of political representatives at local and 
regional level in the four northernmost counties of Sweden - Jämtland, Västernorrland, Västerbotten 
and Norrbotten.  
  
Kind regards,  
Inge Andersson  
Rapporteur on State Aid, Europaforum Northern Sweden  
  
  
/ 
Mats Falck 
  
________________________________________________________ 
North Sweden European Office 
Umestan Företagspark, 903 47 Umeå, Sweden 
Tel: +46 (0)90 - 71 80 35 
GSM: +46 (0)70 - 214 40 40 
Fax: +46 (0)90 - 71 80 05 
Email: mats.falck@northsweden.org 
Internet: www.northsweden.org 
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Förslag till handlingsplan för reform av det statliga stödet 2005-2009 samt riktlinjer för 
regionalt statligt stöd 2007-2013 
 
 
Europaforum Norra Sverige vill härmed avge inledande synpunkter på Europeiska 
kommissionens samrådsdokument kring handlingsplan för statligt stöd samt förslaget till 
meddelande om riktlinjer för regionalt statligt stöd. För Europaforum Norra Sverige hänger 
dessa dokument nära samman och har stor betydelse för regionen. Synpunkterna avges med 
intentionen att bland annat utgöra input till det multilaterala mötet 15-16 september 2005.  
 
Europaforum Norra Sverige 
 

1. välkomnar handlingsplanen för statligt stöd och anser att kommissionen i allt 
väsentligt träffat rätt i sin ambition till reform av politiken för statligt stöd, 
 

2. anser att grunderna för reformpaketet med; i) ett mindre, men bättre riktat statligt 
stöd, ii) ett finare ekonomiskt angreppssätt, iii) effektivare förfaranden, bättre 
tillämpning, högre förutsägbarhet och ökad öppenhet, samt iv) ett delat ansvar mellan 
kommissionen och medlemsstaterna, är korrekta, 
 

3. ser fram mot översynen av gemenskapsramarna för FoU och meddelandet om 
riskkapital samt det kommande meddelandet om statligt stöd och innovationer, 
 

4. stödjer förslaget om fortsatt gruppundantag för utbildnings- och sysselsättningsstöd 
samt införande av fler undantag, speciellt för stöd till SME och FoU, 
 

5. vill uppmuntra kommissionen att vidare utreda möjligheten att ta med statliga 
regionalstöd i gruppundantagen, 
 

6. berömmer kommissionens förslag att ge stöd av mindre betydelse ett högre 
tröskelvärde,  
 

7. välkomnar en undersökning av vilka stödnivåer som kan motiveras utanför de minst 
utvecklade regionerna, hur stora skillnader i stödnivåer det skall vara samt vilka typer 
av stöd och företag som skall gynnas samt 
 

8. ser positivt på att ett samrådsdokument kring stödens funktionssätt, deras effektivitet 
och snedvridande effekter kommer att publiceras. 
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Likaledes vill Europaforum Norra Sverige 
 

9. gratulera kommissionen till ett generellt mycket bra första förslag till riktlinjer för 
regionalt statligt stöd 2007-2013,  
 

10. uppmärksamma kommissionens slutsats att de glest befolkade regionerna (under 
12,5 invånare/km2 på NUTS III-nivå) lider av strukturella handikapp av permanent 
art och föreslå att de extremt glesbefolkade regionerna (under 8 invånare/km2 på 
NUTS II-nivå) liksom de ultraperifera automatiskt skall falla under artikel 87.3 a i 
EG-fördraget, 
 

11. välkomna att berörda länder tilldelas en speciell kvot baserad på de glest befolkade 
områdena vid definitionen av regioner berättigade till stöd under art. 87.3 c, 
 

12. välkomna förslaget att de glesbefolkade områdena alltid skall vara berättigade till 
maximal stödintensitet under art. 87.3 c, 
 

13. stödja möjligheten att ge transportstöd i ultraperifera samt glest befolkade regioner 
under i förslaget beskrivna förutsättningar liksom den ökade flexibiliteten vad gäller 
geografiskt område som kan täckas av stödet,  
 

14. välkomna att tidsmässigt obegränsade driftstöd (utöver transportstöd) kan ges i 
ultraperifera samt extremt glesbefolkade regioner med utflyttningsproblematik,  
 

15. stödja att ett nytt företagsstöd införs för att underlätta start av företag i både a- och c-
områden, i detta skede ser även Europaforum Norra Sverige positivt på stödnivåerna 
och det generella regelverk som det beskrivs i förslaget samt 
 

16. uppmana kommissionen att tänka om vad gäller att beräkna stödet i 
bruttobidragsekvivalenter. Detta gör att respektive medlemslands skattesystem 
påverkar stödnivåerna vilket kan få konsekvenser vid etableringsbeslut och i 
förlängningen snedvrida konkurrensen. 

 
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. 
 
För Europaforum Norra Sverige 

 
Inge Andersson 
Ansvarig rapportör för statsstöd 
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