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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) …/… 

av den XXX 

om ändring av förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd 
förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget 

UTKAST 

(Text av betydelse för EES) 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING 
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 
med beaktande av rådets förordning (EU) 2015/1588 av den 13 juli 2015 om tillämpningen av 
artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av 
övergripande statligt stöd1, särskilt artikel 1.1 a, 
efter att ha hört rådgivande kommittén för statligt stöd, och 
av följande skäl: 
(1) Genom förordning (EU) nr 651/2014 förklaras vissa kategorier av stöd förenliga med 

den inre marknaden.  
(2) Företag som deltar i europeiska territoriella samarbetsprojekt som omfattas av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/20132 eller av [nya ETS-
förordningen] har ofta svårigheter med att finansiera merkostnader som härrör från 
samarbetet mellan partner som är belägna i olika regioner och i olika medlemsstater 
eller tredjeländer. Med tanke på vikten av det europeiska territoriella samarbetet för 
sammanhållningspolitiken, som tillhandahåller en ram för genomförandet av 
gemensamma åtgärder och politiskt utbyte mellan nationella, regionala och lokala 
aktörer från olika medlemsstater, bör man lösa vissa problem som europeiska 
territoriella samarbetsprojekt lider av för att underlätta efterlevnaden av reglerna för 
statligt stöd. Mot bakgrund av kommissionens erfarenhet bör förordning (EU) nr 
651/2014 särskilt gälla för stöd för europeiska territoriella samarbetsprojekt, 
oberoende av de stödberättigade företagens storlek. 

(3) Med hänsyn till att små stödbelopp som beviljas företag som deltar i europeiska 
territoriella samarbetsprojekt har en begränsad effekt på handeln och konkurrensen, 
bör enkla regler antas för de fall där det samlade stödbeloppet per företag och projekt 
inte överstiger ett visst tak. 

(4) Forsknings- och utvecklingsprojekt som har tilldelats en kvalitetsstämpel efter en 
utvärdering och rangordning som utförts av oberoende experter, som anses ha kvalitet 
och vara värda att få offentlig finansiering men som inte kan finansieras enligt 
ramprogrammet Horisont på grund av brist på tillgängliga budgetmedel, kan stödjas 

                                                 
1 EUT L 248, 24.9.2015, s. 1.  
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om särskilda 

bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt 
samarbete (EUT L 347, 20.12.2013, s. 259). 
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genom nationella medel, inbegripet medel från de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna för perioden 2014–2020 och från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden+ för perioden 2021–2027. Eftersom 
dessa projekt genomförs av små och medelstora företag, inte omfattar verksamheter 
som ligger mycket nära marknaden och får begränsade belopp av offentlig 
finansiering, bör de nationella medel som avdelats för att stödja dessa projekt anses 
vara förenliga med den inre marknaden och undantas från anmälningsskyldigheten på 
vissa villkor. Dessutom bör det inte krävas att villkor som redan har bedömts på 
unionsnivå innan kvalitetsstämpeln tilldelades bedöms på nytt. Huruvida de enheter 
som genomför projekten är vinstdrivande eller icke-vinstdrivande bör inte vara 
relevant vad gäller effekten på konkurrensen på den inre marknaden. Bidrag som ges 
till forskare inom ramen för EFR:s bidrag till konceptprovning och inom ramen för 
Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna som anses utgöra ekonomisk verksamhet bör 
också anses vara förenliga med den inre marknaden när de drar nytta av en 
kvalitetsstämpel. 

(5) Kombinerad offentlig finansiering av nationella medel och unionens centralt 
förvaltade medel som ges till forsknings- och utvecklingsprojekt som valts ut på 
unionsnivå enligt instrumentet för samfinansiering inom ramen för ramprogrammet 
Horisont, efter gränsöverskridande ansökningsomgångar där minst tre medlemsstater 
deltar, kan bidra till att förbättra konkurrenskraften för europeisk forskning och 
utveckling. Eftersom dessa projekt utvärderas och väljs ut av oberoende experter, 
uppfyller mål av gemensamt europeiskt intresse och åtgärdar väldefinierade 
marknadsmisslyckanden, bör de ekonomiska bidrag som medlemsstaterna lämnar, 
inklusive medel från de europeiska struktur- och investeringsfonderna för perioden 
2014–2020 och från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska 
socialfonden+ för perioden 2021–2027 till instrument för samfinansiering anses vara 
förenliga med den inre marknaden och undantas från anmälningsskyldigheten på vissa 
villkor. Dessutom bör det inte krävas att villkor som redan har bedömts i samband 
med ett instrument för samfinansiering innan ett projekt valdes ut bedöms på nytt. 

(6) I ramprogrammet Horisont definieras vilka forsknings- och innovationsåtgärder som 
är berättigade till finansiering. I situationer där sådana åtgärder också kan vara 
berättigade till statligt stöd till forskning och utveckling, är det nödvändigt att klargöra 
i vilken utsträckning åtgärder som är stödberättigande enligt ramprogrammet Horisont 
motsvarar kategorierna grundforskning, industriell forskning eller experimentell 
utveckling, såsom de definieras i denna förordning. För detta ändamål bör 
definitionerna av teknisk mognadsgrad (TRL) beaktas. TRL 1 motsvarar 
grundforskning, TRL 2, 3 och 4 industriell forskning och TRL 5, 6 och 8 
experimentell utveckling. På grundval av detta bör forsknings- och 
innovationsåtgärder enligt ramprogrammet Horisont motsvara TRL 1–4 och kategorin 
”innovationsåtgärder”, med undantag för marknadsreproduktion, enligt 
ramprogrammet Horisont bör motsvara TRL 5–8. 

(7) Finansiella produkter som får stöd från InvestEU-fonden kan inbegripa medel som 
kontrolleras av medlemsstater, inbegripet EU-medel under delad förvaltning, för att 
öka hävstångseffekter och stödja ytterligare investeringar i Europa. Medlemsstaterna 
har till exempel möjlighet att bidra med en del av unionsmedel under delad förvaltning 
eller deras egna medel till medlemsstatens komponent i EU-garantin inom ramen för 
InvestEU-fonden. Vidare skulle medlemsstaterna kunna finansiera de finansiella 
produkter som garanteras genom InvestEU-fonden via egna medel eller nationella 
utvecklingsbanker. Sådan finansiering kan kvalificeras som ”statliga medel” och kan 
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tillskrivas staten om medlemsstaterna har utrymme att själva bedöma hur medlen ska 
användas. Omvänt gäller att om medlemsstaterna inte har utrymme för skönsmässig 
bedömning i fråga om hur medlen ska användas, kan användningen av dessa medel 
inte tillskrivas staten. Vad gäller sådana fall avser kommissionen att ge vidare 
vägledning om de typiska scenarier som stöds av InvestEU-fonden.  

(8) Om nationella medel, inbegripet EU-medel under delad förvaltning, utgör statligt stöd 
i den mening som avses i artikel 107.1 i fördraget bör en uppsättning villkor 
föreskrivas enligt vilka stödet bör anses vara förenligt med den inre marknaden och 
undantas från anmälningsskyldigheten, i syfte att underlätta genomförandet av 
InvestEU-fonden. 

(9) Kommissionens utformning av InvestEU-fonden innefattar en rad viktiga 
skyddsåtgärder för konkurrensen, såsom att stöd ska ges till investeringar som uppnår 
unionens politiska mål och skapar mervärde för EU och kravet på InvestEU-fondens 
additionalitet och att stödet ska hantera marknadsmisslyckanden och suboptimala 
investeringssituationer. Vidare kommer styrningssystemet och beslutsprocessen att 
säkerställa att transaktioner som får stöd genom InvestEU uppfyller ovannämnda krav. 
Det stöd som ges genom InvestEU-fonden kommer slutligen att vara transparent och 
dess effekter kommer att utvärderas. Statligt stöd som ingår i finansiella produkter 
som får stöd från InvestEU-fonden bör därför anses vara förenligt med den inre 
marknaden och undantas från anmälningsskyldigheten på grundval av en begränsad 
uppsättning villkor. 

(10) Förordning (EU) nr 651/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.  
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 
Förordning (EU) nr 651/2014 ska ändras på följande sätt: 
(1) Artikel 1 ska ändras på följande sätt: 

(a) I punkt 1 ska följande led läggas till som leden o och p: 
”o) Stöd till projekt för europeiskt territoriellt samarbete.  
p) Stöd som ingår i finansiella produkter som får stöd från InvestEU-fonden.” 

(b) I punkt 3 ska leden a och b ersättas med följande: 
”a) Stöd som beviljas inom fiske- och vattenbrukssektorn, som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013(*) med undantag för stöd till 
utbildning, stöd till små och medelstora företags tillgång till finansiering, stöd till forskning 
och utveckling, innovationsstöd till små och medelstora företag, stöd till arbetstagare med 
sämre förutsättningar och arbetstagare med funktionshinder, regionalt investeringsstöd i de 
yttersta randområdena, stödordningar för regionalt driftstöd samt stöd till projekt för 
europeiskt territoriellt samarbete.  
b) Stöd som beviljas inom sektorn för primär jordbruksproduktion, med undantag för 
regionalt investeringsstöd i de yttersta randområdena, stödordningar för regionalt driftstöd, 
stöd till konsulttjänster till förmån för små och medelstora företag, riskfinansieringsstöd, stöd 
till forskning och utveckling, innovationsstöd till små och medelstora företag, miljöstöd, stöd 
till utbildning, stöd till arbetstagare med sämre förutsättningar och arbetstagare med 
funktionshinder, stöd till projekt för europeiskt territoriellt samarbete samt stöd som ingår i 
finansiella produkter som får stöd från InvestEU-fonden.” 
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(c) Punkt 4 ska ersättas med följande: 
”4. Denna förordning ska inte tillämpas på följande: 
a) Stödordningar som inte uttryckligen utesluter utbetalning av individuellt stöd till förmån 
för ett företag som är föremål för ett betalningskrav på grundval av ett tidigare 
kommissionsbeslut som förklarar ett stöd beviljat av samma medlemsstat olagligt och 
oförenligt med den inre marknaden, med undantag av stödordningar för att avhjälpa skador 
som orsakats av vissa naturkatastrofer och stödordningar i enlighet med kapitel III avsnitten 
2a och 16. 
b) Stöd för särskilda ändamål till ett företag som avses i led a. 
c) Stöd till företag i svårigheter, med undantag för stödordningar för att avhjälpa skador som 
orsakats av vissa naturkatastrofer, stödordningar för startstöd, stödordningar för regionalt 
driftstöd, stöd till små och medelstora företag enligt artikel 56e och stöd till finansiella 
intermediärer enligt kapitel III avsnitt 16, förutsatt att dessa stödordningar inte behandlar 
företag i svårigheter mer gynnsamt än andra företag. 
* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma 
marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 
och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 
1).” 

(2) Artikel 2 ska ändras på följande sätt: 
(a) Leden 63, 64 och 65 ska utgå. 
(b) Följande led ska införas som led 83a: 

”83a. teknisk mognadsgrad: ett mätsystem som omfattar hela forsknings-, utvecklings- och 
innovationskedjan och använder indikatorerna 1–9 för att skapa en samsyn om 
mognadsgraden och den tekniska statusen för viss teknik*.” 

(c) Leden 84, 85 och 86 ska ersättas med följande: 
”84. grundforskning: experimentellt eller teoretiskt arbete som i första hand syftar till att 
förvärva ny kunskap om de grundläggande orsakerna till fenomen och iakttagbara fakta, och 
som inte syftar till någon direkt kommersiell tillämpning eller användning (motsvarar teknisk 
mognadsgrad 1). 
85. industriell forskning: planerad forskning eller kritisk analys, som syftar till att förvärva ny 
kunskap och nya färdigheter för att utveckla nya produkter, processer eller tjänster, eller för 
att markant förbättra befintliga produkter, processer eller tjänster. Detta inbegriper skapandet 
av komponenter som utgör delar av komplexa system, och kan inbegripa byggande av 
prototyper i laboratoriemiljö eller i en miljö med simulerade gränssnitt till befintliga system 
och till pilotverksamhet, om detta är nödvändigt för den industriella forskningen och för 
allmän teknikvalidering (motsvarar teknisk mognadsgrad 2, 3 och 4). 
86. experimentell utveckling: att förvärva, kombinera, forma och använda befintliga 
vetenskapliga, tekniska, näringslivsmässiga och andra relevanta kunskaper och färdigheter 
med syftet att utarbeta nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster. Detta kan också 
inbegripa t.ex. verksamheter som syftar till konceptuell definition, planering och 
dokumentation av nya produkter, processer eller tjänster (motsvarar teknisk mognadsgrad 5–
8). 
Experimentell utveckling kan inbegripa utformning av prototyper, demonstration, pilotarbete, 
testning och validering av nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster i miljöer 
som motsvarar realistiska driftsförhållanden, där det primära syftet är att göra ytterligare 
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tekniska förbättringar på de produkter, processer eller tjänster som ännu inte är fasta. Detta 
kan omfatta utveckling av en kommersiellt användbar prototyp eller ett pilotarbete som med 
nödvändighet är den slutliga kommersiella produkten och som är alltför dyr att producera för 
att endast användas för demonstration och utvärdering. 
Experimentell utveckling inbegriper inte rutinmässiga eller återkommande ändringar av 
befintliga varor, tillverkningsmetoder, tillverkningsprocesser, tjänster eller andra pågående 
verksamheter även om dessa ändringar kan innebära förbättringar.” 

(d) Följande led ska införas som led 86b: 
”86b. digitalisering: införandet av teknik som utförs med hjälp av elektronisk utrustning 
och/eller system som gör det möjligt att öka produkters funktionalitet, utveckla onlinetjänster, 
modernisera processer eller migrera till affärsmodeller som bygger på avskaffande av 
mellanled vid produktion av varor och tillhandahållande av tjänster, vilket i slutändan ger 
omvälvande effekter.” 

(e) Följande led ska införas som led 138a: 
”138a. nästa generations stamnät (NGN-nät): avancerade stamnät som kan stödja 
utbyggnaden av NGA-nät via optiska fibrer (eller motsvarande teknik).” 

(f) Följande led ska läggas till som leden 166–182: 

”Definitioner för stöd som ingår i finansiella produkter som får stöd från InvestEU-
fonden  
166. EU-garanti, enligt definitionen i förordning [hänvisning] [om InvestEU-programmet]: en 
garanti som tillhandahålls genom unionens budget under vilken sådana budgetgarantier som 
avses i [artikel 219.1 i [budgetförordningen] ställs genom undertecknandet av enskilda 
garantiavtal med genomförandepartnerna.  
167. InvestEU-fond: en fond inrättad genom förordning [hänvisning] [om InvestEU-
programmet] som tillhandahåller en EU-garanti som stöder finansierings- och 
investeringstransaktioner som genomförs av genomförandepartnerna. 
168. finansiell produkt, enligt definitionen i förordning [hänvisning] [om InvestEU-
programmet]: finansiella mekanismer eller finansiella arrangemang enligt vilka 
genomförandepartnern ger finansiering, direkt eller via en intermediär, till slutliga mottagare i 
någon av de former som avses i [artikel 13 i förordningen om InvestEU-programmet]. 
169. nationella utvecklingsbanker eller -institutioner, enligt definitionen i förordning 
[hänvisning] [om InvestEU-programmet]: rättsliga enheter som yrkesmässigt bedriver 
finansiell verksamhet och som har fått ett uppdrag av en medlemsstat eller en enhet på central, 
regional eller lokal nivå i en medlemsstat att bedriva utvecklingsverksamhet eller främjande 
verksamhet. 
170. finansiell intermediär: ett finansinstitut, oavsett form och ägarskap, vilket bland annat 
kan inbegripa banker, kreditinstitut som inte är banker, investeringsfonder, 
mikrofinansinstitut, garantibolag, leasingbolag och nationella utvecklingsbanker eller -
institutioner.  
171. kommersiell finansiell intermediär: en finansiell intermediär som bedriver vinstdrivande 
verksamhet helt på egen risk, utan en offentlig garanti, med undantag för nationella 
utvecklingsbanker eller -institutioner.  
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172. genomförandepartner, enligt definitionen i förordning [hänvisning] [om InvestEU-
programmet]: den behöriga motparten, till exempel en finansiell institution eller annan 
intermediär, med vilken kommissionen undertecknar ett garantiavtal. 
173. marknadsmedel: medel från kommersiella finansiella intermediärer och andra 
marknadsinvesterare, oavsett ägarförhållanden, som bedriver vinstdrivande verksamhet helt 
på egen risk, och som är oberoende i förhållande till de slutliga stödmottagarna. Detta 
innefattar medel från företagsänglar, EIB-gruppen, EBRD och andra multilaterala 
utvecklingsbanker men inte medel från nationella utvecklingsbanker eller -institutioner. 
174. vita områden: områden där bredbandsinfrastruktur inom samma kategori (antingen 
grundläggande bredband eller NGA/NGN-nät) inte finns eller planeras på kommersiella 
villkor inom tre år enligt lämplig kartläggning eller resultaten av ett offentligt samråd. 
175. grå områden: områden där endast en bredbandsinfrastruktur inom samma kategori (med 
andra ord grundläggande bredband eller NGA/NGN-nät) finns eller planeras på kommersiella 
villkor inom tre år enligt lämplig kartläggning eller resultaten av ett offentligt samråd.  
176. svarta områden: områden där minst två bredbandsinfrastrukturer inom samma kategori 
(med andra ord grundläggande bredband eller NGA/NGN) finns eller planeras på 
kommersiella villkor inom tre år enligt lämplig kartläggning eller resultaten av ett offentligt 
samråd. 
177. radikal förändring: kan påvisas om det understödda ingripandet leder till att det valda 
projektet medför betydande nya investeringar i bredbandsnätet och att den understödda 
infrastrukturen skapar betydande ny kapacitet på marknaden när det gäller tillgången till 
bredbandstjänster och tjänsternas kapacitet, hastigheter och konkurrens jämfört med nät som 
finns eller som planeras inom tre år inom ingripandeområdet. En radikal förändring kan 
påvisas när följande villkor kumulativt visas: Det understödda projektet säkerställer en 
fördubbling av nedladdnings- och uppladdningshastigheter jämfört med befintlig och/eller 
planerad infrastruktur och åtminstone symmetriska hastigheter på över 300 Mbit/s per sekund, 
beroende på vad som är högst, och säkerställer mer konkurrensfrämjande resultat jämfört med 
den befintliga och/eller planerade infrastrukturen, såsom villkor för fullständigt öppet tillträde 
och mer adekvata och prisvärda tjänster för slutkonsumenterna. 
178. lämplig kartläggning: en kartläggning av ett område, inbegripet det relevanta 
målområdet, som inte är äldre än [X] år, utförs av de behöriga nationella myndigheterna, 
omfattar all infrastruktur inom samma kategori (med andra ord grundläggande bredband eller 
NGA/NGN-nät, inbegripet nät med mycket hög kapacitet) som finns eller planeras under de 
kommande tre åren, och utförs på anläggningsnivå på grundval av anläggningar som ligger i 
närheten av nätinfrastruktur (inte anslutna anläggningar).  
179. offentligt samråd: ett offentligt samråd som utförs av de behöriga nationella 
myndigheterna genom offentliggörande på en lämplig webbplats, som finns tillgängligt för 
berörda parter i en månad, med syftet att samla in underbyggd information från berörda parter 
om investeringar i infrastruktur inom samma kategori som finns eller planeras under de 
kommande tre åren i ett område, inbegripet det relevanta målområdet. 
180. sociala tjänster: tydligt identifierade tjänster som fyller sociala behov när det gäller 
sjukvård och långtidsvård, barnomsorg, tillgång till och återinträde på arbetsmarknaden, 
subventionerade bostäder (dvs. bostäder åt missgynnade medborgare eller socialt utsatta 
grupper, som på grund av bristande betalningsförmåga inte kan skaffa sig en bostad på 
marknadsvillkor) samt omsorg och social integrering av utsatta grupper (enligt definitionen i 
skäl 11 i kommissionens beslut 2012/21/EU). 
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181. urban knutpunkt i TEN-T: ett storstadsområde där TEN-T-nätets transportinfrastruktur, 
såsom hamnar, inbegripet passagerarterminaler, flygplatser, järnvägsstationer, 
logistikplattformar och godsterminaler i och utanför stadsområden, är ansluten till andra delar 
av denna infrastruktur och till infrastrukturen för regional och lokal trafik, enligt definitionen i 
artikel 3 p i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013*. 
182. ny aktör: ett järnvägsföretag enligt definitionen i artikel 3.1 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2012/34/EU**, som uppfyller följande villkor: 
(a) Det fick ett tillstånd i enlighet med artikel 17.3 i direktiv 2012/34/EU mindre än tio 

år innan stödet beviljades. 
(b) Det har inte, i den mening som avses i artikel 3.3 i bilaga I, anknutits till ett 

järnvägsföretag som har fått ett tillstånd i någon medlemsstat före den 1 januari 
2010. 

183. innovativa små och medelstora företag: små och medelstora företag vars kostnader för 
forskning, utveckling och innovation utgör minst 15 % av deras totala driftskostnader under 
minst ett av de föregående tre åren eller minst 10 % av deras totala driftskostnader under vart 
och ett av de föregående tre åren. Ett företag som bildats för ett särskilt ändamål, som kan 
betraktas som ett ”fristående företag” enligt definitionen i bilaga I och för vilket inga 
historiska uppgifter finns tillgängliga, kan betraktas som ett innovativt litet eller medelstort 
företag om dess kostnader för forskning, utveckling och innovation som tagits upp i en 
trovärdig affärsplan uppfyller ett av ovanstående kriterier. 
184. innovativt börsnoterat företag: ett stort företag med upp till 1 500 anställda som kan 
betraktas som ett ”fristående företag” enligt definitionen i bilaga I, vars kostnader för 
forskning, utveckling och innovation utgör minst 15 % av dess totala driftskostnader under 
minst ett av de föregående tre åren eller minst 10 % av dess totala driftskostnader under vart 
och ett av de föregående tre åren. Ett företag som bildats för ett särskilt ändamål, som kan 
betraktas som ett ”fristående företag” enligt definitionen i bilaga I och för vilket inga 
historiska uppgifter finns tillgängliga, kan betraktas som ett innovativt börsnoterat företag om 
dess kostnader för forskning, utveckling och innovation som tagits upp i en trovärdig 
affärsplan uppfyller ett av ovanstående kriterier. 
185. litet börsnoterat företag: ett stort företag med upp till 499 anställda och en årsomsättning 
på upp till 100 miljoner euro eller en årlig balansräkning på upp till 86 miljoner euro, som kan 
betraktas som ett ”fristående företag” enligt definitionen i bilaga I. 
______________ 
* Se Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén En europeisk strategi för viktig möjliggörande teknik: mot tillväxt och jobb, 
COM(2012) 341 final, 26.6.2012. 

** Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens 
riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU 
(EUT L 348, 20.12.2013, s. 1). 

*** Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett 
gemensamt europeiskt järnvägsområde (EUT L 343, 14.12.2012, s. 32).” 
(3) Artikel 4.1 ska ändras på följande sätt:  

(a) Led f ska ersättas med följande: 
”f) För stöd till företag som deltar i projekt för europeiskt territoriellt samarbete: för stöd 
enligt artikel 20, 2 miljoner euro per företag per projekt, för stöd enligt artikel 20a, de belopp 
som anges i artikel 20a.2 per företag per projekt.” 
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(b) I led i ska följande led läggas till som leden vii och viii: 
”vii) För stöd till projekt som har tilldelats en kvalitetsstämpel: de belopp som definieras i 
artikel 25a. 
viii) För stöd som ingår i samfinansierade projekt och i samarbetsåtgärder: de tröskelvärden 
som definieras i artikel 25b.” 

(c) Följande led ska läggas till som led gg: 
”gg) För stöd som ingår i finansiella produkter som får stöd från InvestEU-fonden: de belopp 
som anges i kapitel III avsnitt 16.” 
(4) I artikel 5.2 ska följande led läggas till som led l:  
”l) Stöd som ingår i finansiella produkter som får stöd från InvestEU-fonden, om villkoren i 
kapitel III avsnitt 16 är uppfyllda.” 
(5) I artikel 6.5 ska följande led läggas till som leden i, j och k: 
”i) Stöd till företag som deltar i projekt för europeiskt territoriellt samarbete, om de relevanta 
villkoren i artikel 20 eller 20a är uppfyllda. 
j) Stöd till projekt som har tilldelats en kvalitetsstämpel och stöd som ingår i samfinansierade 
projekt och i samarbetsåtgärder, om de relevanta villkoren i artikel 25a eller 25b är uppfyllda. 
k) Stöd som ingår i finansiella produkter som får stöd från InvestEU-fonden, om villkoren i 
kapitel III avsnitt 16 är uppfyllda.” 
(6) I artikel 7.1 ska andra stycket ersättas med följande: 
”Beloppen för stödberättigande kostnader får beräknas i enlighet med de förenklade 
kostnadsalternativ som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
1303/2013*, eller [den nya förordningen om gemensamma bestämmelser], beroende på vilken 
som är tillämplig, förutsatt att transaktionen åtminstone delvis finansieras via en unionsfond 
som tillåter användning av dessa förenklade kostnadsalternativ och att kostnadskategorin är 
stödberättigande enligt den tillämpliga undantagsbestämmelsen. 
__________________________ 
* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om gemensamma 
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av 
den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 
1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).” 

(7) Artikel 8 ska ändras på följande sätt: 
(a) I punkt 3 ska led b ersättas med följande: 

”b) Annat statligt stöd, med avseende på samma – helt eller delvis överlappande – 
stödberättigande kostnader, endast om kumuleringen inte leder till att den högsta tillåtna 
stödnivå eller det högsta stödbelopp som gäller för detta stöd enligt denna förordning 
överskrids.  
Finansiering som tillhandahålls de slutliga stödmottagarna inom ramen för stödet från 
InvestEU-fonden enligt kapitel III avsnitt 16 och de kostnader som täcks av den ska inte 
beaktas vid fastställandet av om kumuleringsreglerna i punkt 3 efterlevs. Detta uppnås genom 
att man först drar av det nominella beloppet av den finansiering som får stöd från InvestEU-
fonden från de totala stödberättigande projektkostnaderna och därefter beräknar den högsta 
tillåtna stödnivå eller det högsta stödbelopp som gäller för detta stöd enligt denna förordning 
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endast på grundval av de återstående stödberättigande kostnaderna. Det nominella beloppet av 
den totala finansiering som tillhandahålls de slutliga stödmottagarna inom ramen för stödet 
från InvestEU-fonden ska inte heller beaktas vid fastställandet av om tröskelvärdet för 
anmälan i denna förordning följs. 
Alternativt kan, för prioriterade lån eller garantier för prioriterade lån som får stöd från 
InvestEU-fonden enligt kapitel III avsnitt 16, det stöd som ingår i prioriterade lån eller 
garantier för prioriterade lån som tillhandahålls de slutliga stödmottagarna beräknas på 
grundval av den referensränta som gällde när stödet beviljades och kan användas för att 
säkerställa att kumulering med annat statligt stöd för samma identifierbara stödberättigande 
kostnader inte leder till ett överskridande av den högsta tillåtna stödnivån eller det högsta 
stödbeloppet eller tröskelvärdet för anmälan enligt denna förordning eller enligt en annan 
gruppundantagsförordning eller ett beslut som antagits av kommissionen.” 

(b) Punkt 4 ska ersättas med följande: 
”4. Stöd utan identifierbara stödberättigande kostnader som undantas enligt artiklarna 20a, 21, 
22 och 23 samt kapitel III avsnitt 16 i denna förordning får kumuleras med annat statligt stöd 
med identifierbara stödberättigande kostnader. Stöd utan identifierbara stödberättigande 
kostnader får kumuleras med annat statligt stöd utan identifierbara stödberättigande kostnader, 
upp till den högsta relevanta totala finansieringströskel som fastställts med hänsyn till de 
specifika omständigheterna i varje enskilt fall enligt denna förordning eller enligt en annan 
gruppundantagsförordning eller ett beslut som antagits av kommissionen.” 
(8) I artikel 9 ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande: 
”1. Den berörda medlemsstaten ska se till att följande offentliggörs på en övergripande 
webbplats för statligt stöd på nationell eller regional nivå: 
(a) Den sammanfattande information som avses i artikel 11 i det standardiserade format 

som anges i bilaga II eller en länk som ger tillgång till denna. 
(b) Den fullständiga texten till varje stödåtgärd enligt artikel 11 eller en länk som ger 

tillgång till den fullständiga texten. 
(c) Den information som anges i bilaga III om varje beviljat individuellt stöd som 

överstiger 500 000 euro eller, för stödmottagare verksamma inom primär 
jordbruksproduktion, varje beviljat individuellt stöd som överstiger 60 000 euro. 

När det gäller stöd till europeiska projekt för territoriellt samarbete ska den information som 
avses i denna punkt läggas ut på webbplatsen för den medlemsstat där den berörda 
förvaltningsmyndighet som avses i artikel 21 i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 1299/2013 eller [artikel 44 i den nya ETS-förordningen], beroende på vilken som är 
tillämplig, är belägen. Alternativt kan de deltagande medlemsstaterna också bestämma att var 
och en av dem ska lämna information som avser stödåtgärderna inom deras territorier på 
respektive webbplatser. 
2. För stödordningar i form av skatteförmåner och för stödordningar som omfattas av 
artiklarna 16 och 21(**) ska villkoren i punkt 1 c i denna artikel anses vara uppfyllda om 
medlemsstaterna offentliggör den begärda informationen om individuella stödbelopp inom 
följande intervaller (i miljoner euro):  
0,06–05 (endast för primär jordbruksproduktion), 
0,5–1, 
1–2, 
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2–5, 
5–10, 
10–30, och 

30 eller mer.” 
* När det gäller stödordningar enligt artiklarna 16 och 21 i denna förordning kan kravet på offentliggörande av 
information om varje beviljat individuellt stöd som överstiger 500 000 euro upphävas när det gäller små och 
medelstora företag som inte genomfört någon kommersiell försäljning på någon marknad.  
(9) I artikel 11 ska den inledande meningen ersättas med följande: 
”Medlemsstaterna, eller när det gäller stöd till europeiska projekt för territoriellt samarbete 
alternativt den medlemsstat där förvaltningsmyndigheten enligt definitionen i artikel 21 i 
förordning (EU) nr 1299/2013 eller [artikel 44 i den nya ETS-förordningen], beroende på 
vilken som är tillämplig, är belägen, ska sända följande till kommissionen:” 
(10) Artikel 14.15 ska ersättas med följande: 
”15. För en nyinvestering som hänger samman med europeiska territoriella samarbetsprojekt 
som omfattas av förordning (EU) nr 1299/2013 eller [den nya ETS-förordningen] ska 
stödnivån för det område i vilket den ursprungliga investeringen är belägen tillämpas på alla 
stödmottagare som deltar i projektet. Om nyinvesteringen är belägen i två eller flera 
stödområden ska den högsta tillåtna stödnivån vara den som är tillämplig i det stödområde där 
det största beloppet stödberättigande kostnader har uppstått. I stödområden som är 
stödberättigade enligt artikel 107.3 c i fördraget ska denna bestämmelse gälla stora företag 
endast om nyinvesteringen avser en ny ekonomisk verksamhet.” 
(11) Artikel 16.4 ska ersättas med följande: 
”4. De stödberättigande kostnaderna ska vara de totala kostnaderna för 
stadsutvecklingsprojektet i den mån de är förenliga med artiklarna 37 och 65 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 eller [den nya förordningen om 
gemensamma bestämmelser], beroende på vilken som är tillämplig.” 
(12) Efter artikel 19 ska följande rubrik införas: 

”Avsnitt 2a 
Stöd för europeiskt territoriellt samarbete” 

(13) Artikel 20 ska ersättas med följande: 
”Artikel 20  

Stöd för kostnader som uppstår då företag deltar i projekt för europeiskt territoriellt 
samarbete 

1. Stöd för kostnader som uppstår då företag deltar i projekt för europeiskt territoriellt 
samarbete som omfattas av förordning (EU) nr 1299/2013 eller [nya ETS-förordningen] ska 
anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 i 
fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i fördraget, om 
villkoren i denna artikel och i kapitel I är uppfyllda. 
2. I den mån de hänger samman med samarbetsprojektet ska följande kostnader, vilka ska ha 
samma innebörd som i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 481/2014* eller 
[artiklarna 38–43 i den nya ETS-förordningen], beroende på vilken som är tillämplig, vara 
stödberättigande kostnader: 
(a) Personalkostnader, 
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(b) kontorskostnader och administrativa kostnader, 
(c) kostnader för resor och logi, 
(d) kostnader för extern sakkunskap och externa tjänster, 
(e) kostnader för utrustning, och 
(f) kostnader för infrastruktur och bygg- och anläggningsarbeten. 
3. Den sakkunskap och de tjänster som avses i punkt 2 d får inte vara av ett fortlöpande eller 
periodiskt återkommande slag och de får inte ingå i företagets ordinarie driftskostnader, t.ex. 
rutinmässig skatterådgivning, regelbunden juridisk rådgivning eller annonsering av 
rutinkaraktär. 
4. Stödnivån får inte överskrida 65 % av de stödberättigande kostnaderna. Stödnivån får höjas 
med 10 procentenheter för stöd till medelstora företag och med 15 procentenheter för stöd till 
små företag. 
*Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 481/2014 av den 4 mars 2014 om komplettering av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 vad gäller särskilda regler om utgifters 
stödberättigande för samarbetsprogram (EUT L 138, 13.5.2014, p. 45).” 
(14) Följande artikel ska införas som artikel 20a: 

”Artikel 20a 

Begränsade stödbelopp till företag för deltagande i projekt för europeiskt territoriellt 
samarbete 

1. Stöd till företag för deras deltagande i projekt för europeiskt territoriellt samarbete som 
omfattas av förordning (EU) nr 1299/2013 eller [nya ETS-förordningen] ska anses vara 
förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 i fördraget och ska 
undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i fördraget, om villkoren i denna artikel 
och i kapitel I är uppfyllda. 
2. Det totala stödbelopp enligt denna artikel som beviljas ett företag per projekt får inte 
överstiga 20 000 euro.” 
(15) Artikel 25.1 ska ersättas med följande: 
”1. Stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt, inbegripet projekt som har fått en 
kvalitetsstämpel inom ramen för instrumentet för små och medelstora företag inom Horisont 
2020 eller enligt programmet Horisont Europa, ska anses vara förenligt med den inre 
marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 i fördraget och ska undantas från 
anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i fördraget, om villkoren i denna artikel och i kapitel I 
är uppfyllda.” 
(16) Följande artiklar ska införas som artiklarna 25a och 25b: 

”Artikel 25a 

Stöd till projekt som har tilldelats en kvalitetsstämpel 
1. Stöd till små och medelstora företag för forsknings- och utvecklingsprojekt som har 
tilldelats en kvalitetsstämpel inom ramen för Horisont 2020 eller programmet Horisont 
Europa, ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 
107.3 i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i fördraget, om 
villkoren i punkterna 3–6 i denna artikel och i kapitel I är uppfyllda. 
2. Stöd till Marie Skłodowska-Curie-åtgärder och EFR:s bidrag till konceptprovning som har 
tilldelats en kvalitetsstämpel inom ramen för Horisont 2020 eller programmet Horisont 
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Europa, ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 
107.3 i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i fördraget, om 
villkoren i punkterna 4 och 7 i denna artikel och i kapitel I är uppfyllda. 
3. Den understödda delen av projektet ska i sin helhet ingå i en eller flera av följande 
kategorier: 
(a) Grundforskning. 
(b) Industriell forskning. 
(c) Experimentell utveckling. 
(d) Genomförbarhetsstudier. 
4. Kategorierna av stödberättigande kostnader, deras högsta tillåtna belopp och metoderna för 
att beräkna dem ska vara de som anges i instrumentet för små och medelstora företag inom 
Horisont 2020 eller i programmet Horisont Europa. 
5. De högsta tillåtna stödnivåerna ska vara de finansieringsgrader som anges i instrumentet för 
små och medelstora företag inom Horisont 2020 eller i programmet Horisont Europa och får 
inte överstiga 100 % för grundforskning eller industriell forskning och 70 % för experimentell 
utveckling eller genomförbarhetsstudier. 
6. Det högsta tillåtna stödbeloppet för små och medelstora företag för forsknings- och 
utvecklingsprojekt som har tilldelats en kvalitetsstämpel inom ramen för Horisont 2020 eller 
programmet Horisont Europa får inte överstiga 2,5 miljoner euro per företag och projekt. 
7. Det högsta tillåtna stödbeloppet för Marie Skłodowska-Curie-åtgärder och EFR:s bidrag till 
konceptprovning som har tilldelats en kvalitetsstämpel inom ramen för Horisont 2020 eller 
programmet Horisont Europa får inte överstiga den högsta stödnivå för sådana åtgärder som 
anges i Horisont 2020 eller programmet Horisont Europa. Stödnivåerna får inte överskrida 
100 %. 

Artikel 25b 

Stöd som ingår i samfinansierade projekt, inbegripet samarbetsåtgärder 
1. Stöd som ges till samfinansierade projekt som varit föremål för oberoende värdering och 
urval efter gränsöverskridande ansökningsomgångar enligt programmet Horisont Europa, 
inbegripet inom ramen för samarbetsåtgärder som varit föremål för oberoende värdering och 
urval efter gränsöverskridande ansökningsomgångar enligt Horisont 2020 eller programmet 
Horisont Europa, ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i 
artikel 107.3 i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i 
fördraget, om villkoren i denna artikel och i kapitel I är uppfyllda. 
2. Den understödda delen av projektet ska i sin helhet ingå i en eller flera av följande 
kategorier: 
(a) Grundforskning. 
(b) Industriell forskning. 
(c) Experimentell utveckling. 
(d) Genomförbarhetsstudier. 
För projekt inom ramen för samarbetsåtgärder får den understödda delen av projektet 
dessutom innehålla projektrelaterade infrastrukturinvesteringar. 
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3. Kategorierna av stödberättigande kostnader, deras högsta tillåtna belopp och metoderna för 
att beräkna dem ska vara de som anges i programmet Horisont Europa. För samarbetsåtgärder 
ska dessutom investeringskostnader i projektrelaterade materiella och immateriella tillgångar 
vara stödberättigande. 
4. Den totala offentliga finansiering som ges till ett projekt får inte överstiga 100 % av de 
stödberättigande kostnaderna för grundforskning och industriell forskning och 70 % av de 
stödberättigande kostnaderna för experimentell utveckling eller genomförbarhetsstudier. För 
projekt inom ramen för samarbetsåtgärder får stödet till de projektrelaterade 
infrastrukturinvesteringarna inte överstiga 70 % av kostnaderna för investeringar i materiella 
och immateriella tillgångar. 
5. Den finansiering som tillhandahålls genom programmet Horisont Europa ska täcka minst 
30 % av de totala stödberättigande kostnaderna för experimentell utveckling och minst 35 % 
av de totala stödberättigande kostnaderna för grundforskning eller industriell forskning. 
6. För stöd till infrastruktur inom ramen för samarbetsåtgärder ska följande ytterligare villkor 
tillämpas: 
(a) Om infrastrukturen bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet ska 

finansieringen, kostnaderna och intäkterna för varje typ av verksamhet redovisas 
separat på grundval av konsekvent tillämpade och objektivt försvarbara principer för 
kostnadsredovisning. 

(b) Det pris som tas ut för drift eller användning av infrastrukturen ska motsvara 
marknadspriset. 

(c) Tillträdet till infrastrukturen ska vara öppet för flera användare och beviljas på ett 
transparent och icke-diskriminerande sätt. Företag som har finansierat minst 10 % av 
investeringskostnaderna för infrastrukturen kan beviljas förmånstillträde på 
fördelaktigare villkor. För att undvika överkompensation ska sådant tillträde stå i 
proportion till företagets bidrag till investeringskostnaderna och dessa villkor ska 
göras tillgängliga för allmänheten. 

(d) Om infrastrukturen tar emot offentlig finansiering för både ekonomisk och icke-
ekonomisk verksamhet ska medlemsstaterna införa regler om övervakning och om 
återbetalning för att se till att den tillämpliga stödnivån inte överskrids som en följd 
av att den ekonomiska verksamhetens andel ökar jämfört med den situation som 
förutsågs vid den tidpunkt då stödet beviljades.” 

(17) Följande avsnitt ska införas efter artikel 56c: 
”Avsnitt 16 

Stöd som ingår i finansiella produkter som får stöd från InvestEU-fonden 
Artikel 56d  

Tillämpningsområde och gemensamma villkor 
1. Detta avsnitt ska tillämpas på stöd som ingår i något av följande: 
(a) EU-garantin från InvestEU-fondens medlemsstatskomponent. 
(b) Finansiella produkter som får stöd från InvestEU-fonden. 
(c) Stöd enligt leden a och b som överförts till finansiella intermediärer och slutliga 

stödmottagare. 
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2. Stödet ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 
107.3 i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i fördraget om 
villkoren i kapitel I, i denna artikel samt i antingen artikel 56e eller artikel 56f är uppfyllda. 
3. Stödet ska uppfylla samtliga tillämpliga villkor i förordning [hänvisning] [om InvestEU-
fonden] och investeringsriktlinjerna för InvestEU [hänvisning]. 
4. De högsta tröskelvärden som anges i artiklarna 56e och 56f ska tillämpas på den totala 
utestående finansiering som tillhandahållits den slutliga stödmottagaren enligt varje finansiell 
produkt som får stöd från InvestEU-fonden. 
5. Stöd får inte beviljas i form av refinansiering av eller garantier för finansiella 
intermediärers befintliga portföljer. 

Artikel 56e 

Villkor för stöd som ingår i finansiella produkter som får stöd från InvestEU-fonden 
1. Den finansiering som tillhandahålls slutliga stödmottagare enligt den finansiella produkt 
som får stöd från InvestEU-fonden ska uppfylla ett av följande krav: 
(a) För lån med fast ränta ska räntesatsen vara minst den allmänna midswapränta för 

motsvarande löptid och valuta i vilken lånet är denominerat. Om denna räntesats inte 
är tillgänglig ska räntesatsen vara minst den räntesats som tillämpas för 
statsobligationer som emitterats av det land som utfärdar den valuta i vilken lånet är 
denominerat. 

(b) För lån med rörlig ränta ska räntesatsen vara minst Euribor eller motsvarande IBOR-
räntesats för motsvarande löptid.  

(c) För garantier ska garantiavgiften vara noll eller högre. 
(d) För eget kapital ska den förvärvade aktieandelen motsvara det investerade kapitalet. 
2. Stöd till den slutliga stödmottagaren måste dessutom uppfylla de villkor som anges i en av 
punkterna 3–11.  
3. Stöd till bredbandsinfrastruktur ska uppfylla följande krav: 
(a) Det nominella beloppet av den totala finansiering som ges till en slutlig 

stödmottagare per projekt inom ramen för stödet från InvestEU-fonden får inte 
överstiga [70] miljoner euro. 

(b) I vita områden får stöd beviljas endast för projekt som 
i) väljs ut på grundval av en transparent och icke-diskriminerande 

urvalsprocess, där teknikneutralitet iakttas, som är öppen för alla 
användare på rättvisa, rimliga och lämpliga villkor, inbegripet 
fullständigt och effektivt tillträde till accessnätet i linje med artikel 52.5 
och 52.6, och 

ii) bygger på ett identifierat investeringsbehov, baserat på konsultation av en 
lämplig kartläggning eller, om en sådan kartläggning inte finns 
tillgänglig, ett offentligt samråd, för att undvika att privata initiativ 
utestängs. 

(c) I grå områden får stöd beviljas endast för projekt som 
i) utgör en radikal förändring, och 
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ii) väljs ut på grundval av en transparent och icke-diskriminerande 
urvalsprocess, där teknikneutralitet iakttas, som är öppen för alla 
användare på rättvisa, rimliga och lämpliga villkor, inbegripet 
fullständigt och effektivt tillträde till accessnätet i linje med artikel 52.5 
och 52.6, och 

iii) bygger på ett identifierat investeringsbehov, baserat på konsultation av en 
lämplig kartläggning eller, om en sådan kartläggning inte finns 
tillgänglig, ett offentligt samråd, för att undvika att privata initiativ 
utestängs. 

(d) Projekt som är inriktade på både vita och grå områden där områdena inte lätt kan 
särskiljas ska uppfylla de tillämpliga villkoren för projekt i grå områden.  

(e) Stöd får inte beviljas för projekt som innefattar svarta NGA/NGN-områden eller som 
innefattar områden där åtminstone ett nät med mycket hög kapacitet finns eller 
planeras under de kommande tre åren. 

4. Stöd till hamnar ska uppfylla följande krav: 
(a) Det nominella beloppet av den totala finansiering som ges till en slutlig 

stödmottagare per projekt inom ramen för stödet från InvestEU-fonden får inte 
överstiga [100] miljoner euro. 

(b) Stöd får beviljas endast för investeringar i infrastruktur för tillgänglighet och 
hamninfrastruktur som görs tillgänglig för intresserade användare på likvärdig och 
icke-diskriminerande grund och på marknadsvillkor. 

(c) Varje koncession eller annat uppdrag till en tredje part att bygga, uppgradera, driva 
eller hyra understödd hamninfrastruktur ska tilldelas på ett konkurrensutsatt, 
transparent, icke-diskriminerande och ovillkorligt sätt. 

(d) Stöd får inte beviljas för investeringar i hamnsuprastruktur. 
5. Stöd till energiproduktion och energiinfrastruktur ska uppfylla följande krav: 
(a) Stödet ska beviljas för investeringar i energiinfrastruktur för gas och el som är 

föremål för regler om tredjepartstillträde, tariffbestämmelser och åtskillnad 
beträffande ägandet i linje med lagstiftning om den inre marknaden för energi, för 
följande kategorier av projekt:  

i) Vad gäller energilagring får stöd beviljas endast för projekt som är 
upptagna på förteckningen över projekt av gemensamt intresse [xxx, 
hänvisning]. 

ii) Vad gäller andra projekt för energiinfrastruktur än lagring får stöd 
beviljas för: smarta nät, projekt som fler än en medlemsstat deltar i, 
projekt som är upptagna på förteckningen över projekt av gemensamt 
intresse eller projekt i stödområden. 

Det nominella beloppet av den totala finansiering som ges till en slutlig 
stödmottagare per sådant projekt inom ramen för stödet från InvestEU-fonden får 
inte överstiga [100] miljoner euro.  

(b) Investeringsstöd för energiproduktion från förnybara energikällor får beviljas endast 
för nya anläggningar som valts ut genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande på 
grundval av tydliga, transparenta och icke-diskriminerande kriterier. Det nominella 
beloppet av den totala finansiering som ges till den slutliga stödmottagaren per 
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sådant projekt inom ramen för stödet från InvestEU-fonden får inte överstiga [30] 
miljoner euro. 

6. Stöd till social, utbildningsmässig och kulturell infrastruktur och verksamhet ska uppfylla 
följande krav:  
(a) Det nominella beloppet av den totala finansiering som ges till en slutlig 

stödmottagare inom ramen för stödet från InvestEU-fonden får inte överstiga  
i) [100] miljoner euro per projekt för investeringar i infrastruktur som 

används för tillhandahållande av sociala tjänster, för utbildning eller för 
kulturella ändamål och verksamheter som anges i artikel 53.2, 

ii) [30] miljoner euro för tillhandahållande av sociala tjänster och kulturell 
verksamhet, 

iii) [2] miljoner euro för utbildning och fortbildning. 
(b) Stöd får inte beviljas för utbildning som syftar till att följa tvingande nationella 

utbildningskrav. 
7. Stöd till transport och transportinfrastruktur ska uppfylla följande krav: 
(a) Stödet får beviljas endast till följande projekt: 

i) Projekt av gemensamt intresse enligt definitionen i artikel 3 a i 
förordning (EU) nr 1315/2013 om det transeuropeiska transportnätets 
(TEN-T) stomnät, med undantag för projekt som rör 
flygplatsinfrastruktur. 

ii) Anslutningar till urbana knutpunkter i TEN-T. 
iii) Tullfri väginfrastruktur, samt tullbelagd väginfrastruktur, om operatören 

har valts ut på grundval av ett konkurrensutsatt, transparent, icke-
diskriminerande och ovillkorat upphandlingsförfarande i linje med 
principerna om offentlig upphandling i fördraget. 

iv) Järnvägsnätets infrastruktur. 
v) Rullande järnvägsmateriel för tillhandahållande av 

järnvägstransporttjänster som är helt konkurrensutsatta, under 
förutsättning att stödmottagaren är en ny aktör. 

vi) Stadstransport. 
vii) Infrastruktur för alternativa bränslen eller infrastruktur för 

utsläppsfri/utsläppssnål mobilitet. 
(b) Det nominella beloppet av den totala finansiering som ges till en slutlig 

stödmottagare per projekt inom ramen för stödet från InvestEU-fonden får inte 
överstiga [100] miljoner euro. 

8. Stöd till annan infrastruktur ska uppfylla följande krav: 
(a) Stödet får beviljas endast till följande projekt: 

i) Infrastruktur för vattenförsörjning och avloppsvatten. 
ii) Infrastruktur för avfallshantering, i den mån den syftar till att hantera 

avfall som produceras av andra företag.  
iii) Forskningsinfrastruktur. 
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(b) Det nominella beloppet av den totala finansiering som ges till en slutlig 
stödmottagare per projekt inom ramen för stödet från InvestEU-fonden får inte 
överstiga [100] miljoner euro. 

9. Stöd till klimat- och miljöskydd ska uppfylla följande krav: 
(a) Stöd får endast beviljas för investeringar för att gå längre än unionsnormer för 

miljöskydd, för att nå en högre klimat- eller miljöskyddsnivå i avsaknad av 
tillämpliga unionsnormer eller för tidig anpassning till framtida tillämpliga 
unionsnormer. 

(b) Det nominella beloppet av den totala finansiering som ges till en slutlig 
stödmottagare per projekt inom ramen för stödet från InvestEU-fonden får inte 
överstiga [50] miljoner euro. 

10. Stöd till forskning, utveckling, innovation och digitalisering ska uppfylla följande krav:  
(a) Stöd får beviljas för: 

i) Grundforskning. 
ii) Industriell forskning.  
iii) Experimentell utveckling. För stora företag, utom för små börsnoterade 

företag i stödområden och innovativa börsnoterade företag, får stöd för 
experimentell utveckling beviljas endast om projektet leder till en 
förbättring jämfört med den nyaste tekniken i branschen inom EES och 
den finansiering som ges till den slutliga stödmottagaren inte överstiger 
det minsta nödvändiga för att projektet ska vara tillräckligt lönsamt. 

iv) Processinnovation och organisationsinnovation för små och medelstora 
företag. 

v) Digitalisering för små och medelstora företag. 
(b) För projekt som omfattas av punkt 10 a i, ii och iii får det nominella beloppet av den 

totala finansiering som ges till den slutliga stödmottagaren per projekt inom ramen 
för stödet från InvestEU-fonden inte överstiga [50] miljoner euro. För projekt som 
omfattas av punkt 10 a iv och v får det nominella beloppet av den totala finansiering 
som ges till den slutliga stödmottagaren per projekt inom ramen för stödet från 
InvestEU-fonden inte överstiga [30] miljoner euro. 

11. Små och medelstora företag, små eller innovativa börsnoterade företag kan få finansiering 
genom InvestEU-fonden, under förutsättning att 
(a) det nominella beloppet av den totala finansiering som ges till den slutliga 

stödmottagaren inom ramen för stödet från InvestEU-fonden inte överstiger [30] 
miljoner euro och ges till 

i) mikroföretag, 
ii) små och medelstora företag som har varit verksamma mindre än sju år 

efter sin första kommersiella försäljning, 
iii) små och medelstora företag som går in på en ny produktmarknad eller 

geografisk marknad, där nyinvesteringen för att gå in på en ny 
produktmarknad eller geografisk marknad måste vara högre än 50 % av 
deras genomsnittliga årliga omsättning under de senaste fem åren,  
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iv) innovativa små och medelstora företag eller innovativa börsnoterade 
företag, 

v) små och medelstora företag eller små börsnoterade företag i 
stödområden, förutsatt att finansieringen inte används för omlokalisering 
av verksamheter,  

vi) små och medelstora företag för kulturella ändamål och verksamheter som 
anges i artikel 53.2,  

(b) det nominella beloppet av den totala finansiering som ges till den slutliga 
stödmottagaren inom ramen för stödet från InvestEU-fonden inte överstiger 

i) 1 miljon euro för femåriga lån, 
ii) 500 000 euro för tioåriga lån, 
iii) 1,5 miljon euro för lånegarantier upp till fem år, 
iv) 750 000 euro för lånegarantier upp till tio år, 
v) 200 000 euro för eget kapital. 

Artikel 56f 

Villkor för stöd som ingår i kommersiella finansiella produkter som får stöd från 
InvestEU-fonden  

1. Finansiering till de slutliga stödmottagarna ska ges av kommersiella finansiella 
intermediärer vilka ska väljas ut genom ett öppet, transparent och icke-diskriminerande 
anbudsförfarande baserat på objektiva kriterier. 
2. I varje portfölj av finansiering som tillhandahålls de slutliga stödmottagarna av den 
kommersiella finansiella intermediären ska följa villkor vara uppfyllda: 
(a) Vid en finansieringsportfölj utan risktrancher: 

i) marknadsmedel ska stå för minst 30 % av finansieringsportföljen, och 
vara likställda med andra medel med avseende på riskexponering, eller  

ii) den kommersiella finansiella intermediären ska behålla minst 20 % av 
finansieringsportföljens riskexponering, som ska vara likställd med andra 
medel med avseende på riskexponering. 

(b) Vid en finansieringsportfölj med risktrancher: 
i) en risktranch som inte överstiger 25 % av finansieringsportföljen får 

täckas helt och hållet av andra medel, och 
ii) i varje återstående risktranch ska marknadsmedel utgöra minst 30 % och 

vara likställda med andra medel med avseende på riskexponering och 
avkastning. 

3. Det nominella beloppet av den totala finansiering som tillhandahålls varje slutlig 
stödmottagare av den kommersiella finansiella intermediären får inte överstiga [6] miljoner 
euro, eller [10] miljoner euro om marknadsmedel står för minst 50 % av varje tranch i 
finansieringsportföljen.” 

Artikel 2 
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning. 
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet 
med fördragen. 
Utfärdad i Bryssel den 

 På kommissionens vägnar 
 Ordförande 
 Jean-Claude JUNCKER  
 


