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Forklarende note til forslaget til revision af regionalstøtteretningslinjerne 

Formålet med denne note er at præcisere formålet med og rækkevidden af forslaget til revision af 

retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte ("regionalstøtteretningslinjerne"). Den ledsager 

høringen om forslaget til regionalstøtteretningslinjerne. Høringen vil vare 10 uger.  

Borgere, organisationer og offentlige myndigheder opfordres til at fremsætte deres synspunkter 

vedrørende Kommissionens forslag til de nye regionalstøtteretningslinjer Ud over høringen vil der 

blive afholdt et møde med medlemsstaterne for at få deres feedback på udkastet til retningslinjer.  

Høringen vil blive iværksat med udgangspunkt i den engelske udgave af udkastet til retningslinjer 

Oversættelser til samtlige EU-sprog vil blive tilføjet gradvis til webstedet, efter at de er færdigoversat. 

Interessenter opfordres til at fremsende deres bemærkninger i elektronisk format, og de skal angive 

tydeligt, om deres svar er fortroligt. I så fald bør der også fremsendes en ikkefortrolig udgave af 

svaret, som kan offentliggøres på GD for Konkurrences websted. 

1. Baggrund 

Den Europæiske Union er kendetegnet ved store regionale uligheder med hensyn til økonomisk 

velstand, indkomst og arbejdsløshed, som risikerer at blive forværret af de økonomiske virkninger af 

det aktuelle covid-19-udbrud. Regionalstøtte skal støtte den økonomiske udvikling i ugunstigt stillede 

regioner i Unionen, samtidig med at der sikres lige konkurrencevilkår mellem medlemsstaterne. Det 

er et vigtigt redskab, som medlemsstaterne benytter til at styrke den regionale udvikling.   

Den nuværende struktur for regionalstøtterammen består af fire elementer: 

 Bestemmelserne i traktatens1 artikel 107, stk. 3, litra a), og artikel 107, stk. 3, litra c)  

 Regionalstøttebestemmelserne i den generelle gruppefritagelsesforordning2 

 Retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for 2014-2020 

(regionalstøtteretningslinjerne)3  

 Regionalstøttekortene for perioden 2014-2020, der hver især er godkendt ved Kommissionens 

afgørelser. 

I regionalstøtteretningslinjerne opstiller Kommissionen betingelserne for, hvornår regionalstøtte kan 

anses for at være forenelig med det indre marked, og kriterierne for identificering af de områder, som 

opfylder betingelserne i artikel 107, stk. 3, litra a) og c), i TEUF. Regionalstøttekortene fastlægger, 

hvilke regioner der er støtteberettigede (støtteberettigede regioner). 

I 2019 iværksatte Kommissionen en evaluering af rammerne for regionalstøtte i forbindelse med 

kvalitetskontrollen4 af pakken for modernisering af statsstøtte fra 2012 med henblik på at vurdere, om 

retningslinjerne for regionalstøtte fortsat var formålstjenlige. De foreløbige resultater viste, at reglerne 

i princippet har fungeret efter hensigten, men kræver visse punktvise tilpasninger for den 

efterfølgende periode. 

                                                           
1 Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. 
2 Se EUT L 187 af 26.6.2014, s. 1. I 2017 blev den generelle gruppefritagelsesforordning ændret (EUT L 156 af 

20.6.2017, s. 1). 
3 Se EUT C 209 af 31.7.2014, s. 1. Den 2. juli 2020 blev der vedtaget en etårig forlængelse af 

regionalstøtteretningslinjerne indtil udgangen af 2021.  
4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_182  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_182
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Den 11. december 2019 offentliggjorde Kommissionen meddelelsen om den europæiske grønne pagt, 

der skitserer de politikker, der skal gøre Europa til verdens første kulstofneutrale kontinent senest i 

2050. For at den europæiske grønne pagt kan blive til virkelighed, er der behov for, at alle sektorer 

gør en indsats. Desuden blev den europæiske digitale strategi fremlagt den 19. februar 2020. 

Strategien har til formål at få den digitale omstilling til at arbejde for mennesker og virksomheder og 

samtidig bidrage til at nå målet om et klimaneutralt Europa senest i 2050. Denne dobbelte omstilling 

til en grøn og digital økonomi kræver også en tilpasning af de nuværende statsstøtteregler. 

Kommissionen overvejer og evaluerer fortsat, om der bør indføres yderligere 

håndhævelsesforanstaltninger, som kunne bidrage til opfyldelsen af målene for den grønne pagt, og 

som skal være baseret på objektive kriterier. 

Regionalstøtteretningslinjerne for 2014-2020 udløber ved udgangen af 2020 og blev den 2. juli 2020 

forlænget indtil udgangen af 20215. De nye regionalstøtteretningslinjer ventes vedtaget i begyndelsen 

af 2021, så medlemsstaterne har tid nok til at udarbejde og meddele deres regionalstøttekort, i 

betragtning af at det påtænkes, at de nye regionalstøtteretningslinjer skal træde i kraft i begyndelsen af 

2022. 

Regionalstøttebestemmelserne i den generelle gruppefritagelsesforordning er ikke omfattet af denne 

høring. Bestemmelserne blev dog også evalueret i forbindelse med den igangværende kvalitetskontrol, 

og resultaterne vil blive offentliggjort i tredje kvartal af 2020. Den 2. juli 2020 bebudede 

Kommissionen en treårig forlængelse af den generelle gruppefritagelsesforordning indtil udgangen af 

20236. 

2. Foreslåede ændringer i udkastet til de reviderede regionalstøtteretningslinjer 

 

Revisionen af regionalstøtteretningslinjerne bygger i vid udstrækning på de foreløbige resultater7, 

dokumentation og data indsamlet i forbindelse med evalueringen af regionalstøtteretningslinjerne for 

2014-2020, herunder en høring af interessenter8, en retrospektiv evalueringsundersøgelse9 og en 

offentlig høring om alle de regler, der er omfattet af kvalitetskontrollen10, kombineret med 

Kommissionens erfaringer fra sin sagspraksis. Desuden skal retningslinjerne tilpasses de nuværende 

økonomiske forhold og tage hensyn til nye politiske prioriteter såsom den grønne aftale og den 

digitale strategi.  

I kraft af at regionalstøtteretningslinjerne er allerede eksisterende retningslinjer og efter resultaterne af 

evalueringen, anses de for generelt set at være egnede til formålet. Der er kun begrænsede ændringer 

af de nuværende regionalstøtteretningslinjer, og der er ingen væsentlige politiske valg, der skal 

vurderes i en særskilt konsekvensanalyse, som derfor ikke blev anset for nødvendigt for dette initiativ.  

Mere konkret revideres retningslinjerne med fokus på følgende områder:  

 Regionalstøtteretningslinjerne var blevet vedtaget i 2013, nogle måneder før den generelle 

gruppefritagelsesforordning. Dette førte til nogle forskelle mellem de to tekster, hvilket bør 

undgås for at skabe sammenhæng og klarhed. Terminologien, definitionerne osv. tilpasses 

derfor så vidt muligt til den generelle gruppefritagelsesforordning. Der er også begrænsede 

                                                           
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247  
6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247 
7 Arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene var endnu ikke offentliggjort på tidspunktet for 

iværksættelsen af høringen. 
8 https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html  
9 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html  
10 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2044-Fitness-check-of-2012-State-

aid-modernisation-package-railways-guidelines-and-short-term-export-credit-insurance/public-consultation 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html
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ændringer af tekstens struktur for at skabe bedre logik, fjerne gentagelser osv. Desuden er der 

en ajourføring af afsnittene om evaluering og gennemsigtighed for at sikre sammenhæng på 

tværs af statsstøttereglerne. 

 Anvendelsesområdet for regionalstøtteretningslinjerne udelukker sektorer, der er omfattet af 

specifikke retningslinjer for statsstøtte, og sektorer, der stod over for historisk strukturel 

overkapacitet, navnlig stålsektoren og kunstfibersektoren. De udelukkede sektorer, der er 

omhandlet i punkt 10 i de nuværende regionalstøtteretningslinjer, ajourføres under 

hensyntagen til udviklingen i sektorerne og på markedet. Som følge deraf er 

kunstfibersektoren ikke længere udelukket, da de foreløbige resultater af kvalitetskontrollen 

viser, at denne sektor ikke længere har strukturel overkapacitet. Omvendt synes udelukkelsen 

af stålsektoren at være berettiget. Produktion af brunkul og kul betragtes ikke som forenelig 

med det indre marked, da investeringer i denne sektor ikke er i overensstemmelse med målene 

for den europæiske grønne pagt: Det foreslås derfor at udelukke denne sektor fra 

anvendelsesområdet for de fremtidige regionalstøtteretningslinjer. Endelig blev muligheden 

for i henhold til retningslinjerne for regionalstøtte at yde støtte til bredbånd og 

forskningsinfrastrukturer fjernet, da Kommissionen ikke er bekendt med, at disse 

bestemmelser er blevet anvendt i praksis, og da der er specifikke retningslinjer11 for dem 

begge, som også er ved at blive revideret, så de fortsat er egnede til formålet med henblik på 

Kommissionens politiske målsætninger. Det forekommer derfor at foretrække, at enhver form 

for støtte til disse to sektorer er underlagt de specifikke retningslinjer. 

 Regionalstøtteretningslinjerne fastsætter betingelserne for udvælgelsen af de støtteberettigede 

regioner, der vil blive repræsenteret på regionalstøttekortene. Generelt er det første element, 

der kræves til definitionen af kortene, at fastsætte udgangspunktet for den samlede 

befolkningsdækning og fastsætte den procentdel af EU's samlede befolkning, der vil blive 

dækket af støtteberettigede regioner. I følgende trin fastlægges de støtteberettigede områder, 

som Kommissionen har udpeget som a)-områder og prædefinerede c)-områder på grundlag af 

den metode, der er defineret i regionalstøtteretningslinjerne og de seneste tilgængelige 

statistikker om BNP og arbejdsløshed. Denne metode, der blev anvendt på tidspunktet for 

udformningen af de regionale kort i 2013 og i mere begrænset omfang på tidspunktet for 

midtvejsevalueringen af kortene, har fungeret korrekt og er ikke genstand for grundlæggende 

kritik. Det foreslås derfor, at metoden forbliver uændret. De nuværende regionalstøttekort 

blev imidlertid fastlagt på grundlag af statistikkerne for 2008-2010 og afspejler derfor ikke 

længere den økonomiske virkelighed. Som følge heraf ajourføres regionalstøttedækningen, a)-

områder og prædefinerede c)-områder på grundlag af ovennævnte metode og baseret på de 

seneste statistikker om BNP og arbejdsløshed, som er i overensstemmelse med proceduren i 

den foregående periode. Befolkningsloftet er sat til 47 %. Regionalstøttekortene gælder for 

perioden 2022-2027.  

Med hensyn til de økonomiske forstyrrelser, som covid-19-udbruddet har medført, indførte 

Kommissionen mere målrettede instrumenter. Samtidig kan de chok, som pandemien 

forårsager, have mere langvarige virkninger for visse regioner. På nuværende tidspunkt er det 

for tidligt at forudsige konsekvenserne af covid-19-krisen på mellemlangt og langt sigt, og 

hvilke regioner der vil blive særligt berørt. For at løse problemerne i de medlemsstater, der er 

hårdest ramt af krisen, planlægger Kommissionen i 2024 en midtvejsrevision af 

regionalstøttekortene, som tager hensyn til statistikkerne for årene 2020-2022.  

 De nuværende bestemmelser om støtteintensitet i regionalstøtteretningslinjerne er baseret på 

den antagelse, at det er berettiget at anvende høje støtteintensiteter i regioner med et lavt BNP 

                                                           
11 EU-retningslinjer for statsstøttereglernes anvendelse i forbindelse med hurtig etablering af bredbåndsnet 

(EUT C 25 af 26.1.2013, s. 1.) Rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation 

(EUT C 198 af 27.6.2014, s. 1).  

  



 

4 

 

pr. indbygger for at fremme de mindre udviklede regioners mulighed for at indhente de andres 

forspring. I de nuværende regionalstøtteretningslinjer blev der indført en generel reduktion af 

støtteintensitetslofterne for alle kategorier af regioner, bortset fra de regioner, der er dårligst 

stillede. Der lå forskellige årsager til grund for dette, f.eks. mindskelsen af ulighederne inden 

for EU og den øgede integration af det indre marked (hvor det er mere sandsynligt, at støtte, 

der ydes på ét sted, vil kunne mærkes andre steder). Regionalstøtteretningslinjerne fungerede 

godt i den nuværende periode, og de regionale uligheder vil kunne reduceres yderligere. I det 

foreslåede udkast er de maksimale støtteintensiteter stadig blevet øget til niveauerne for de 

tidligere regionalstøtteretningslinjer for at støtte den europæiske grønne pagt og den digitale 

strategi ved at give mulighed for yderligere incitamenter til private investeringer i disse 

regioner, herunder store virksomheder i a)-områderne.  

 Da det blev konstateret, at støtte til store virksomheder sandsynligvis ikke ville tilskynde til 

investeringer, tillod regionalstøtteretningslinjerne samtidig støtte til store virksomheders 

investeringer i c)-områder i et mindre omfang end investeringer foretaget af små og 

mellemstore virksomheder. De nuværende regionalstøtteretningslinjer begrænser muligheden 

for støtte til store virksomheders initialinvesteringer, der medfører nye økonomiske aktiviteter 

i området (greenfieldinvesteringer, diversificering til nye varer) i c)-områder. Med de 

nuværende regionalstøtteretningslinjer blev der indført en mulighed for at yde støtte til store 

virksomheder i c)-områder med henblik på diversificering af eksisterende virksomheder inden 

for anvendelse af nye processer, forudsat at de anmeldes til og godkendes af Kommissionen.  

Kommissionens sagspraksis viser, at kun ét tilfælde af "anvendelse af nye processer" blev 

godkendt i de 6 år, hvor regionalstøtteretningslinjerne har været anvendt. Ifølge de foreløbige 

evalueringsresultater fra den eksterne evalueringsundersøgelse og de bemærkninger, der blev 

modtaget i forbindelse med høringen af interessenter og medlemsstater, medfører de 

nuværende bestemmelser om statsstøtte til investeringer i forbindelse med anvendelse af nye 

processer tunge administrative byrder, der fører til, at anvendelse af andre former for støtte 

foretrækkes. Det foreslås derfor, at denne særlige bestemmelse fjernes, samtidig med at 

muligheden for at modtage støtte til greenfieldinvesteringer og diversificering, som ikke er 

blevet anfægtet i forbindelse med evalueringen, bevares. 

 Processen i forbindelse med udvælgelsen af støtteberettigede regioner indebærer efter 

Kommissionens udpegning af a)-områder og prædefinerede c)-områder, at medlemsstaterne 

udvælger de såkaldte ikkeprædefinerede c)-områder i medlemsstaterne. I henhold til de 

eksisterende regler (punkt 168 i de nuværende regionalstøtteretningslinjer) er der fem — 

temmelig uensartede — kategorier af ikkeprædefinerede c)-områder: i) de første to defineres 

ved henvisning til antallet af indbyggere, BNP pr. indbygger og arbejdsløshedsprocenten, ii) 

den tredje henviser til geografisk isolerede områder (øer, bjerge eller halvøer) på visse 

betingelser, iii) den fjerde henviser til regioner, som støder op til et a)-område eller et 

tredjeland, på visse betingelser, og iv) den femte vedrører regioner, som undergår større 

strukturændringer eller befinder sig i alvorlig relativ tilbagegang, på visse betingelser.  

De fem kriterier i punkt 168 i de nuværende regionalstøtteretningslinjer, på grundlag af hvilke 

medlemsstaterne kan udpege ikkeprædefinerede c)-områder, er blevet fastholdt, da der ikke 

blev rejst nogen grundlæggende spørgsmål på tidspunktet for udformningen af 

regionalstøttekortene eller i den offentlige høring herom. For at undgå dobbeltarbejde for 

medlemsstaterne med hensyn til områder omfattet af den retfærdige omstilling foreslås det 

imidlertid, at medlemsstaterne kan tildele status som ikkeprædefinerede c)-områder til 

områder omfattet af den retfærdige omstilling uden at give yderligere begrundelse, der 

normalt er påkrævet for at kunne anvende kriterium 5. For områder omfattet af den retfærdige 

omstilling anses tilstedeværelsen af en strukturel ændring da også for i tilstrækkelig grad at 

være en del af den respektive plan for en retfærdig omstilling. 
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Ud over de ændringer, der allerede er foreslået i udkastet, opfordrer Kommissionen interesserede 

parter til at fremsætte bemærkninger om, hvorvidt og i hvilket omfang det vil være hensigtsmæssigt at 

medtage yderligere foranstaltninger i regionalstøtteretningslinjerne baseret på klare og objektive 

kriterier, der bidrager til opfyldelsen af målene i den grønne pagt.  

 


