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Förklarande anmärkning till förslaget till översyn av riktlinjerna för statligt regionalstöd 

Ändamålet med denna anmärkning är att förtydliga syftet med och räckvidden för förslaget om att se 

över riktlinjerna för statligt regionalstöd. Anmärkningen åtföljer det samråd om förslaget som 

kommer att pågå under en period på tio veckor.  

Medborgare, organisationer och offentliga myndigheter uppmanas lämna sina synpunkter på 

kommissionens förslag om nya riktlinjer för statligt regionalstöd. Utöver samrådet kommer ett 

sammanträde att hållas med medlemsstaterna, för att inhämta deras synpunkter på utkastet till 

riktlinjer.  

Samrådet kommer att inledas med utgångspunkt i den engelska versionen av utkastet. Översättningar 

till alla EU-språk kommer allt eftersom de färdigställs att läggas till på webbplatsen. Berörda parter 

uppmanas att lämna sina kommentarer i elektroniskt format och bör tydligt ange om svaret är 

konfidentiellt. Om så är fallet bör en icke-konfidentiell version, som kan offentliggöras på GD 

Konkurrens webbplats, också lämnas in. 

1. Bakgrund 

EU präglas av stora regionala skillnader när det gäller ekonomiskt välstånd, inkomster och 

arbetslöshet, vilka riskerar att öka till följd av den ekonomiska inverkan av det pågående covid-19-

utbrottet. Regionalstödet ska främja ekonomisk utveckling i mindre gynnade regioner i EU och 

samtidigt garantera lika villkor mellan medlemsstaterna. Stödet är ett viktigt instrument som 

medlemsstaterna använder för att stärka den regionala utvecklingen.  

Regelverket för regionalstöd består i dagsläget av följande fyra delar: 

 De bestämmelser som fastställs i artikel 107.3 a och 107.3 c i EUF-fördraget1.  

 De bestämmelser om regionalstöd som ingår i den allmänna gruppundantagsförordningen2. 

 Riktlinjerna för statligt regionalstöd 2014–20203.  

 Regionalstödskartorna för 2014–2020, som var och en godkänts genom kommissionsbeslut. 

I riktlinjerna för statligt regionalstöd anger kommissionen på vilka villkor regionalstöd kan anses vara 

förenligt med den inre marknaden och fastställer kriterierna för att identifiera områden som uppfyller 

villkoren i artikel 107.3 a och c i EUF-fördraget. I regionalstödskartorna fastställs de regioner som är 

berättigade till stöd (stödområden). 

Under 2019 inledde kommissionen en utvärdering av regelverket för regionalstöd inom ramen för 

kontrollen av ändamålsenligheten4 hos paketet för modernisering av det statliga stödet från 2012, för 

att bedöma huruvida riktlinjerna för statligt regionalstöd fortfarande lämpade sig för ändamålet. De 

preliminära resultaten visade att reglerna överlag fungerade bra, men att vissa punktvisa justeringar 

behövde göras för följande period. 

Den 11 december 2019 offentliggjorde kommissionen meddelandet om den europeiska gröna given, i 

vilket den politik som ska göra Europa till världens första koldioxidneutrala kontinent vid 2050 

beskrevs. För att den gröna given ska leda till resultat måste åtgärder vidtas i alla sektorer. Den 19 

                                                           
1Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
2EUT L 187, 26.6.2014, s. 1. Förordningen ändrades 2017 (EUT L 156, 20.6.2017, s. 1). 
3Se EUT C 209, 23.7.2013, s.1. En ettårig förlängning av riktlinjerna för statligt regionalstöd till utgången av 

2021 antogs den 2 juli 2020.  
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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februari 2020 presenterades dessutom EU:s digitala strategi, som syftar till att få den digitala 

omställningen att fungera för människor och företag och samtidigt bidra till att målen om ett 

klimatneutralt Europa vid 2050 uppnås. Den tvådelade omställningen till en grön och digital ekonomi 

kräver också en anpassning av de nuvarande reglerna för statligt stöd. Kommissionen fortsätter att 

överväga och utvärdera ytterligare åtgärder för tillämpningen av reglerna om statligt stöd som kan 

bidra till att målen i den gröna given uppnås och som måste baseras på tydliga och objektiva kriterier. 

Riktlinjerna för statligt regionalstöd för 2014–2020 löper ut vid utgången av 2020, men förlängdes 

den 2 juli 2020 till utgången av 20215. De nya riktlinjerna för statligt regionalstöd planeras att antas i 

början av 2021, för att medlemsstaterna ska ha tillräckligt med tid för att utarbeta och anmäla sina 

regionalstödskartor, med tanke på att de nya riktlinjerna planeras att träda i kraft i början av 2022. 

Bestämmelserna om regionalstöd i den allmänna gruppundantagsförordningen omfattas inte av detta 

samråd. Dessa bestämmelser har dock också utvärderats under den pågående kontrollen av 

ändamålsenlighet, och resultaten kommer att offentliggöras under det tredje kvartalet 2020. Den 2 juli 

2020 meddelade kommissionen att den allmänna gruppundantagsförordningen förlängs med tre år, till 

utgången av 20236. 

2. Föreslagna ändringar i utkastet till de reviderade riktlinjerna för statligt regionalstöd 

 

Översynen av riktlinjerna för statligt regionalstöd baseras i stor utsträckning på de preliminära 

resultat7, bevis och uppgifter som samlats in i samband med utvärderingen av riktlinjerna för 2014–

2020, bland annat ett samråd med berörda parter8, en retrospektiv utvärdering9 och det offentliga 

samrådet om alla de regler som omfattades av kontrollen av ändamålsenligheten10, i kombination med 

den erfarenhet som kommissionen har förvärvat genom sin beslutspraxis. Dessutom måste riktlinjerna 

anpassas till rådande ekonomiska förhållanden, och nya politiska prioriteringar, såsom den gröna 

given och den digitala strategin, måste beaktas.  

Med tanke på att det rör sig om redan befintliga riktlinjer och i enlighet med resultaten av 

utvärderingen anses riktlinjerna för statligt regionalstöd överlag lämpa sig för ändamålet. Det görs 

endast begränsade ändringar av de nuvarande riktlinjerna, och det finns inga betydande politiska val 

som behöver bedömas i en separat konsekvensbedömning. Därför ansågs en konsekvensbedömning 

inte vara nödvändig för detta initiativ.  

Mer konkret är ändringarna av riktlinjerna inriktade på följande områden:  

 Riktlinjerna för statligt regionalstöd antogs 2013, några månader före den allmänna 

gruppundantagsförordningen. Detta ledde till att det fanns vissa skillnader mellan de två 

texterna, vilket bör undvikas med hänsyn till samstämmighet och klarhet. Därför har bland 

annat terminologin och definitionerna anpassats så mycket som möjligt till den allmänna 

gruppundantagsförordningen. Vissa ändringar har också gjorts i textens struktur, för att bland 

annat öka logiken och undvika upprepningar. Avsnitten om utvärdering och öppenhet har 

också uppdaterats, för att möjliggöra samstämmighet mellan de olika reglerna för statligt stöd. 

                                                           
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 Arbetsdokumentet hade ännu inte offentliggjorts när samrådet inleddes. 
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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 Riktlinjerna för statligt regionalstöd är inte tillämpliga på sektorer som omfattas av särskilda 

riktlinjer för statligt stöd och sektorer som präglats av en historisk strukturell överkapacitet, 

det vill säga stålsektorn och syntetfibersektorn. Punkt 10 i de nuvarande riktlinjerna, i vilken 

de sektorer som riktlinjerna inte är tillämpliga på fastställs, har uppdaterats med hänsyn till 

sektorernas och marknadens utveckling. Till följd av detta är syntetfibersektorn inte längre 

utesluten från riktlinjernas tillämpningsområde, eftersom de preliminära resultaten av 

kontrollen av ändamålsenligheten tyder på att denna sektor inte längre har en strukturell 

överkapacitet. Omvänt förefaller det vara motiverat att stålsektorn är fortsatt utesluten. 

Produktionen av brunkol och kol anses inte vara förenlig med den inre marknaden, eftersom 

investeringar i den sektorn inte ligger i linje med målen i den europeiska gröna given. Därför 

föreslås det att denna sektor ska uteslutas från tillämpningsområdet för de framtida 

riktlinjerna för statligt regionalstöd. Möjligheten att bevilja stöd till bredbands- och 

forskningsinfrastrukturer i enlighet med riktlinjerna har slutligen tagits bort, eftersom dessa 

bestämmelser så vitt kommissionen vet inte används och eftersom det finns särskilda 

riktlinjer11 för dessa båda sektorer, vilka också håller på att revideras för att de ska fortsätta att 

lämpa sig för kommissionens politiska mål. Det verkar därför vara att föredra att stöd till 

dessa två sektorer ska regleras av de särskilda riktlinjerna. 

 I riktlinjerna för statligt regionalstöd fastställs villkoren för hur de regioner som är 

stödberättigade och som kommer att anges på regionalstödskartorna ska väljas ut. Det första 

som krävs för att utforma kartorna är generellt sett att fastställa utgångspunkten för den 

sammanlagda stödberättigade befolkningsandelen, genom att fastställa den andel av EU:s 

totala folkmängd som ska omfattas av stödområden. I efterföljande steg fastställer 

kommissionen de stödberättigade områden som har utsetts till a-områden och 

förhandsdefinierade c-områden på grundval av den metod som beskrivs i riktlinjerna för 

statligt regionalstöd och den senaste tillgängliga statistiken om BNP och arbetslöshet. Denna 

metod, som tillämpades när regionalstödskartorna utformades 2013 och i mindre utsträckning 

vid halvtidsöversynen av kartorna, har fungerat väl och inte varit föremål för någon 

grundläggande kritik. Metoden föreslås därför förbli oförändrad. De nuvarande 

regionalstödskartorna fastställdes emellertid på grundval av statistik över åren 2008–2010 och 

speglar därför inte längre den ekonomiska verkligheten. Av detta skäl uppdateras 

befolkningsandelen, a-områdena och de förhandsdefinierade c-områdena på grundval av den 

metod som beskrivs ovan, utifrån den senaste statistiken över BNP och arbetslösheten, vilket 

ligger i linje med förfarandet i den senaste perioden. Befolkningstaket har satts till 47 %. 

Regionalstödskartorna kommer att gälla för perioden 2022–2027.  

I fråga om den ekonomiska störning som orsakats av covid-19-utbrottet har kommissionen 

inrättat mer riktade instrument. Samtidigt kan den chock som pandemin utlöst ha mer 

långvariga effekter på vissa regioner. Det är i nuläget för tidigt att förutsäga vilka 

konsekvenser covid-19-krisen kommer att ha på medellång och lång sikt eller vilka regioner 

som kommer att bli särskilt påverkade. För att ta itu med de svårigheter som de hårdast 

drabbade medlemsstaterna befinner sig i planerar kommissionen en halvtidsöversyn av 

regionalstödskartorna 2024, i vilken statistik över åren 2020–2022 kommer att beaktas.  

 De nuvarande bestämmelserna om stödnivåer i riktlinjerna för statligt regionalstöd är 

baserade på antagandet att höga stödnivåer är motiverade i regioner med låg BNP per capita, 

för att mindre utvecklade regioner ska få möjlighet att komma ikapp. I de nuvarande 

riktlinjerna infördes en generell minskning av stödnivåtaken för alla kategorier av regioner 

utom de sämst ställda. För detta angavs olika skäl, såsom de minskade skillnaderna inom EU 

och den ökade integreringen av den inre marknaden (vilket gör att stöd som beviljas på en 

                                                           
11EU:s riktlinjer för tillämpning av reglerna för statligt stöd på snabb utbyggnad av bredbandsnät (EUT C 25, 

26.1.2013, s. 1), Rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (EUT C 198, 

27.6.2014, s. 1).  
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plats oftare märks på andra ställen). Under den nuvarande perioden har riktlinjerna fungerat 

väl och regionala skillnader har kunnat minskas ytterligare. I förslaget till ändrade riktlinjer 

har de högsta stödnivåerna ändå höjts till samma nivåer som i de föregående riktlinjerna, för 

att främja målen i den europeiska gröna given och den digitala strategin genom att möjliggöra 

ytterligare incitament till privata investeringar i dessa regioner, däribland investeringar av 

stora företag i a-områden.  

 Eftersom det ansågs osannolikt att stöd till stora företag skulle ha en stimulanseffekt på 

investeringar tillät riktlinjerna samtidigt stöd till stora företags investeringar i c-områden i 

mindre utsträckning än till små och medelstora företags investeringar. I de nuvarande 

riktlinjerna begränsas möjligheterna att ge stöd till stora företag i c-områden till 

nyinvesteringar som lockar nya ekonomiska verksamheter till området (investeringar i 

nyetableringar eller diversifiering av produktionen till nya produkter). I de nuvarande 

riktlinjerna infördes möjligheten till stöd till stora företag i c-områden för diversifiering av 

produktionen i befintliga anläggningar till nya processinnovationer, under förutsättning att 

sådant stöd anmäls till och godkänns av kommissionen.  

Kommissionens beslutspraxis visar att endast ett fall av ”ny processinnovation” har godkänts 

under de sex år som riktlinjerna för statligt regionalstöd har tillämpats. Enligt de preliminära 

utvärderingsresultaten av den externa utvärderingsstudien och kommentarer som lämnats 

under samråden med berörda parter och medlemsstater, medför de aktuella bestämmelserna 

om statligt stöd för investeringar kopplade till nya processinnovationer en stor administrativ 

börda, vilket leder till att man föredrar att använda andra stödtyper. Därför föreslås det att 

denna särskilda bestämmelse tas bort, samtidigt som möjligheten att få stöd till investeringar i 

nyetableringar och till diversifiering, vilken inte ifrågasattes i utvärderingen, behålls. 

 I processen för att välja ut stödområden ingår att medlemsstaterna, efter att a-områden och 

förhandsdefinierade c-områden utsetts av kommissionen, väljer ut så kallade icke-

förhandsdefinierade c-områden. I de befintliga reglerna (punkt 168 i de nuvarande riktlinjerna 

för statligt regionalstöd) finns det fem, ganska olika, kategorier av icke-förhandsdefinierade c-

områden, varav i) de första två definieras utifrån antalet invånare, BNP per capita och 

arbetslöshetsgraden, ii) den tredje kategorin rör geografiskt isolerade områden (öar, 

bergsområden eller halvöar), på vissa villkor, iii) den fjärde kategorin omfattar regioner som 

gränsar till ett a-område eller ett tredjeland, på vissa villkor, och iv) den femte rör regioner 

som genomgår en omfattande strukturomvandling eller är på kraftig tillbakagång relativt sett, 

på vissa villkor.  

De fem kriterierna i punkt 168 i de nuvarande riktlinjerna, utifrån vilka medlemsstaterna kan 

utse icke-förhandsdefinierade c-områden, har behållits, eftersom inga grundläggande problem 

rörande dessa lyftes vare sig när regionalstödskartorna utformades eller i det offentliga 

samrådet. För att undvika dubbelarbete för medlemsstaterna med avseende på de områden 

som får stöd för en rättvis omställning föreslås det emellertid att medlemsstaterna kan utse 

sådana områden till icke-förhandsdefinierade c-områden utan att ange de ytterligare skäl som 

vanligtvis krävs för tillämpningen av kriterium 5. För de områden som får stöd för en rättvis 

omställning anses förekomsten av en strukturomvandling redovisas tillräckligt i respektive 

plan för en rättvis omställning. 

Utöver de ändringar som redan föreslås i utkastet uppmanar kommissionen berörda parter att lämna 

kommentarer om huruvida och i vilken utsträckning det vore lämpligt att infoga ytterligare åtgärder i 

riktlinjerna för statligt regionalstöd, på grundval av tydliga och objektiva kriterier som bidrar till att 

målen i den gröna given uppnås.  

 


