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1. PROBLEMSTILLING  

1.1. Politisk baggrund 

Formålet med regionalstøtte er at fremme udviklingen i ugunstigt stillede regioner i Europa 
ved at understøtte private erhvervsinvesteringer eller, i enkelte tilfælde, at yde driftsstøtte. 

I retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte ("regionalstøtteretningslinjerne") 
fastsættes reglerne for, hvordan medlemsstaterne kan yde statsstøtte for at understøtte regional 
økonomisk udvikling. Retningslinjerne omfatter desuden regionalstøttekort, som definerer, i 
hvilke områder virksomheder kan modtage regionalstøtte og med hvilken intensitet.  

Regionalstøttereglerne (regionalstøtteretningslinjerne, meddelelsen om tilbundsgående 
undersøgelse af regionalstøtte, den generelle gruppefritagelsesforordning) udløber ved 
udgangen af 2013. Kommissionen har derfor taget initiativ til en revision af dem.  

I revisionen af regionalstøttereglerne skal der tages højde for udviklingen på følgende 
områder:  

– den synlige generelle mindskelse af de regionale forskelle i EU i perioden 2007-
20131 og de forskellige konsekvenser af den økonomiske krise fra region til region 

– medlemsstaternes øgede brug af gruppefritagelsesforordningerne til at yde 
regionalstøtte (hvorved de undgår kravet om forudgående anmeldelse til 
Kommissionen) og lanceringen af programmet for modernisering af EU's 
statsstøttepolitik2, der har til formål at forenkle og rationalisere statsstøttereglerne og 
at koncentrere håndhævelsen af reglerne om den støtte, som har den mest fordrejende 
virkning  

– behovet for at sikre sammenhængen med reformen af EU's samhørighedspolitik for 
perioden 2014-2020 og tage højde for andre EU-politikker i forbindelse med Europa 
2020-strategien. 

1.2. Generelle politikproblemer 

Det politiske mål med kontrollen med statsstøtte med regionalt sigte er at sikre, at støtten 
fører til positive resultater i form af øget økonomisk aktivitet i de støttede områder3, og at 
disse positive virkninger opvejer eventuelle negative konsekvenser, i form af handels- og 
konkurrencebegrænsninger i de indre marked. Revisionen af regionalstøtteretningslinjerne 
fokuserer derfor på to hovedspørgsmål: 

1) Hvor effektiv er regional statsstøtte som et politisk redskab til at understøtte den 
økonomiske udvikling i regionerne?: Uden støtte ville nogle virksomheder alligevel 
beslutte at investere i de støtteberettigede områder. En tilstrækkelig kontrol med 
tilskyndelsesvirkningen er således afgørende nødvendig for at sikre, at 
regionalstøtten fører til yderligere private investeringer i de støttede områder. Hvis 
der ikke er en effektiv kontrol af tilskyndelsesvirkningen, er der en betydelig risiko 

                                                            
1  Målt på NUTS 2-niveau ud fra den formindskede spredning af regionale BNP'er pr. indbygger 

sammenlignet med EU-27-gennemsnittet. 
2  Meddelelse fra Kommissionen: Modernisering af EU's statsstøttepolitik, 8.5.2012, COM(2012) 209 

final. 
3  dvs. områder, der er berettigede til regionalstøtte i henhold til artikel 107, stk. 3, litra a) eller c) ("a)-

områder" og "c)-områder"), i TEUF.  



 

 

for dødvægt, som kan fordreje konkurrencen og mindsker merværdien af 
regionalstøtten som økonomisk udviklingsværktøj. 

2) Hvor godt virker reglerne for statslig regionalstøtte med hensyn til at sikre 
Kommissionens og medlemsstaternes kontrol med konkurrencevirkningerne?: 
Medlemsstaterne anvender regionalstøttereglerne på forskellig måde, og dette kan 
true det indre markeds funktion (fordi regionerne forsøger at "overbyde" hinanden 
med støtte). Kommissionens kontrol med de negative konsekvenser af regionalstøtte 
er i øjeblikket ikke målrettet de situationer, hvor begrænsninger af konkurrencen er 
mest sandsynlige, og dette fører til ubalance og ineffektivitet i medlemsstaternes og 
Kommissionens forvaltning af statsstøttepolitikkerne. 

Der er desuden yderligere, sekundære politikproblemer, som knytter sig til 
overensstemmelsen mellem kontrollen med regional statsstøtte og andre af EU's 
politikområder og behovet for at forenkle regler og processer og mindske de administrative 
formaliteter. 

1.3. Spørgsmål i forbindelse med udformningen og anvendelsen af 
regionalstøtteretningslinjerne 

• Forholdsmæssig andel af støttede områder i EU: Hvilket niveau skal de støttede 
områders samlede befolkningsdækning hav? Retfærdiggør mindskelsen af de 
regionale forskelle en reduktion i den samlede dækningsgrad, eller bør den 
nuværende dækning fastholdes på grund af den økonomiske nedtur? Vil det være 
hensigtsmæssigt at foretage en generel revurdering af støttekortene, når det fulde 
omfang af krisens indvirkning på regionerne er kendt? 

• Regioner med størst behov på EU-plan og nationalt: Hvor er den rette balance 
mellem at udpege støtteberettigede områder på EU-plan (forskelle mellem 
medlemsstater) og at lade medlemsstaterne selv foretage denne udvælgelse ud fra 
nationale politiske prioriteringer (forskelle internt i medlemsstaterne)? Hvor stort 
råderum bør medlemsstaterne have, når de skal udpege støtteberettigede områder? 
Skal Kommissionen prædefinere flere regioner (f.eks. overgangsregioner, 
grænseregioner, øer, bjergområder osv.)?  

• Differentiering af støtteintensiteter for forskellige kategorier af støttede områder4: 
Bør de eksisterende lofter over støtteintensiteten bevares, forhøjes eller sænkes? 
Hvilket støtteniveau giver virksomhederne et tilstrækkeligt incitament til at investere 
i støtteberettigede områder, samtidig med at de negative konsekvenser for 
konkurrencen (windfall-gevinster, flytning af investeringer) og for de offentlige 
finanser (dødvægtseffekten) holdes på et minimum? 

• Sektorer dækket af regionalstøtteretningslinjerne: Bør det også fremover være 
forbudt at yde regionalstøtte til stål-, kunstfiber- og kulsektoren? Hvordan skal 
regionalstøtte til skibsbygningsindustrien vurderes, og skal al støtte hertil anmeldes?  

• Forskellige regler for SMV og store virksomheder: Hvordan sikres det, at 
investeringsstøtte får virksomheder, og især store virksomheder, til at foretage 
investeringer, som ellers ikke ville være blevet foretaget i de støtteberettigede 
områder? Skal det være forbudt at yde støtte til store virksomheders investeringer i 
c)-områder (fordi det er mindre sandsynligt, at de positive virkninger af støtten 

                                                            
4  I øjeblikket varierer lofterne for støtteintensitet (fraregnet eventuelle bonusser, f.eks. for SMV) mellem 

10 % og 50 % afhængigt af det enkelte støttede områdes udviklingsniveau. 



 

 

opvejer de negative konsekvenser her end i a)-områder), eller bør der være strengere 
vilkår for visse typer investeringer? 

• "Forum-shopping": Bør der være regler til begrænsning af overlapningen mellem 
regionalstøtteretningslinjerne og andre retningslinjer for statsstøtte (således at der i 
regionalstøtteretningslinjerne fastsættes vilkår, der svarer til vilkårene i de andre 
gældende retningslinjer, særligt med henblik at undgå konkurrenceproblemer)? Skal 
statsstøtte på regulerede markeder som energisektoren være tilladt i henhold til 
regionalstøtteretningslinjerne eller kun efter sektorspecifikke regler? 

• Anmeldelsestærskler og gennemsigtighed: Skal anmeldelsestærsklen for individuel 
støtte ændres for at undgå, at foranstaltninger, der udgør en ringe trussel mod 
konkurrencen, skal anmeldes, mens andre potentielt konkurrencefordrejende 
foranstaltninger ikke skal anmeldes? Hvordan opdages den kumulative fordrejende 
virkning af støtte ved store støtteordninger? Hvordan håndteres regionalstøtte, som 
fører til flytning? Skal det krav, som stilles til medlemsstaterne om at offentliggøre 
nærmere oplysninger om den tildelte støtte (gennemsigtighedsprincippet), gælde for 
al støtte uanset støttebeløbets størrelse? 

• Regler for vurdering af anmeldte regionalstøtteforanstaltningers forenelighed: 
Hvordan sikres det, at støtten bidrager til et fælles mål (f.eks. målet om samhørighed) 
og er formålstjenlig, hvad angår opfyldelsen af dette fælles mål? Hvordan sikres det, 
at støtten ændrer modtagerens adfærd (dvs. at investeringen uden støtten ikke ville 
være blevet foretaget eller ville være blevet foretaget et andet sted) og begrænses til 
det minimum, der er nødvendigt for at fremkalde denne adfærdsændring? Hvordan 
håndteres den potentielt større fordrejende virkning af anmeldt støtte, og hvordan 
sikres det, at støtten ikke får urimelige negative konsekvenser for konkurrencen?  

2. ANALYSE AF NÆRHEDSPRINCIPPET 

Kontrollen med statsstøtte henhører under Kommissionens enekompetence. Kommissionen 
skal vurdere, om statsstøtte ydet af medlemsstaterne for at fremme regional udvikling er 
forenelig med det indre marked, enten direkte på grundlag af artikel 107, stk. 3, litra a) eller 
c), i TEUF, eller ud fra retningslinjer, hvori Kommissionen fastsætter de proceduremæssige 
og materielle regler, den vil anvende til analyse af virkningerne af regionale 
statsstøtteforanstaltninger. 

3. FORMÅL 

Regionalstøtteretningslinjerne skal sørge for den rette balance mellem to overordnede mål:  

– "samhørighedsmålet", for at sikre at den støtte, der ydes til fremme af den 
økonomiske udvikling i visse områder, ikke skaber handels- og 
konkurrencefordrejninger, som ville stride mod den fælles interesse  

– "konkurrencemålet", for at få opstillet en fælles ramme, der sætter Kommissionen i 
stand til at vurdere anmeldte støtteforanstaltningers forenelighed på en måde, som 
står i rimeligt forhold til deres potentielle indvirkning på det indre marked.  

Dette dobbelte overordnede mål kan yderligere opdeles i følgende specifikke mål:  

1) Effektivitet og formålstjenlighed:  



 

 

– at kanalisere regionalstøtte hen til de mest ugunstigt stillede regioner, men 
samtidig gøre det muligt for medlemsstaterne at gennemføre deres regionale 
politikker 

– at sikre, at regionalstøtten målrettes de sektorer og virksomheder, der har 
behov for den  

– at holde støtteniveauet på det minimum, der er nødvendigt for at fremkalde de 
forventede regionale udviklingsfordele 

– at sikre, at Kommissionens granskning fokuserer på de støtteforanstaltninger, 
der med størst sandsynlighed fordrejer handelen og konkurrencen 

– at forbedre metoderne til vurdering af de positive og negative virkninger af 
støtte (fælles principper, økonomiske analyser). 

2) Administrativ forenkling: 

– at minimere virksomhedernes og de nationale myndigheders administrative 
byrder  

– at forenkle og rationalisere aktindsigten og rapporteringskravene for 
medlemsstaterne. 

3) Overensstemmelse: 

– at implementere målene og principperne i programmet for modernisering af 
EU's statsstøttepolitik 

– at bidrage til opfyldelsen af målsætningerne i EU's samhørighedspolitik og 
undgå unødvendige restriktioner på anvendelsen af EU-midler 

– at sikre overensstemmelse med andre EU-politikker, der hører under Europa 
2020-strategien, og understøtte medlemsstaternes indsats for at fremme en 
mere effektiv anvendelse af de offentlige finanser. 

4. POLITISKE OPTIONER 

De tre politiske optioner kan opsummeres som følger:  

• Grundscenariet (option 1) består i fortsat at anvende bestemmelserne i de 
eksisterende regionalstøtteretningslinjer, men benytte de seneste foreliggende 
Eurostat-tal (data for 2008-2010 om regionale BNP'er pr. indbygger og data for 
2009-2011 om regional arbejdsløshed5) til udarbejdelse af regionalstøttekortene for 
2014-2020. 

• Option 2 består hovedsageligt i at gennemføre mindre ændringer af de nuværende 
regler, først og fremmest for at rationalisere den eksisterende praksis og styrke 
vurderingen af indvirkning på konkurrencen samtidig med, at der fortsat er stærkt 
fokus på samhørighedsmålet for regionalstøtte.  

• Option 3 består i at gennemføre mere radikale ændringer af de nuværende regler, 
primært for at reducere støtteniveauerne og koncentrere statsstøttekontrollen om de 
mest konkurrencefordrejende sager ved at prioritere konkurrencemålet for regional 
statsstøtte højt.  

Scenariernes vigtigste karakteristika 

                                                            
5  Samme data skulle anvendes i option 2 og option 3. 



 

 

 Grundscenariet  
(option 1) 

Option 2 Option 3 

1. Udpegelse af støtteberettigede områder 
Samlet 
befolkningsdæknin
g 

45,5 % 46,54 % 38 % 

Udpegelse af a)-
områder 

BNP < 75 % af EU-
gennemsnittet 

Som i grundscenariet BNP < 75 % eller 
arbejdsløshed 
 > 150 % af EU-
gennemsnittet  

Overgangsordning 
mellem a)- og c)-
områder 

For alle tidligere a)-
områder 

Som i grundscenariet Ingen 
overgangsordning 

Ikkeprædefineret 
c)-dækning – 
fordelingsmetode 

Primært nationale 
indikatorer 

Både nationale og EU-
indikatorer 

Primært EU-
indikatorer 

Sikkerhedsnet 50 % 100 % for 
programlande, 50 %, 
minimumsdækning på 
7,5 % af den nationale 
befolkning 

Intet sikkerhedsnet 

Støtteintensiteter Ingen ændring Lille reduktion, 
undtagen for de mindst 
udviklede regioner 

Kraftig reduktion 

2. Anvendelsesområde og sammenhæng med andre retningslinjer 
Berørte sektorer Skibsbygning og kul 

ikke støtteberettiget, 
støtte til stål og 
kunstfiber forbudt 

Skibsbygning 
støtteberettiget, støtte til 
kul, stål og kunstfiber 
forbudt 

Intet forbud (støtte 
til kul, stål og 
kunstfiber skal 
anmeldes) 

Sondring mellem 
SMV og store 
virksomheder 

Støtte til store 
virksomheder i c)-
områder tilladt 

Støtte til store 
virksomheder i c)-
områder kun til nye 
aktiviteter eller 
produkter 

Ingen støtte til store 
virksomheder i c)-
områder 

"Forum-shopping" Tilladt Tilladt under visse 
vilkår fastsat i andre 
retningslinjer (energi 
undtaget)  

Ikke tilladt 

3. Anmeldelsespligt og gennemsigtighed 
Anmeldelsespligt Sektorordninger, alle 

driftsstøtteordninger, 
individuel støtte > 
anmeldelsestærskel, ad 
hoc-støtte 

Sektorordninger (inkl. 
skibsbygning), store 
ordninger, visse 
driftsstøtteordninger, 
individuel støtte > 

Visse 
driftsstøtteordninge
r, individuel støtte 
> 15 mio. euro i a)-
områder og > 5 



 

 

anmeldelsestærskel, ad 
hoc-støtte, støtte ifm. 
flytning, støtte til store 
virksomheder til nye 
produkter i c)-områder 

mio. euro i c)-
områder, støtte til 
stål, kunstfiber og 
kul 

Gennemsigtighed  Kun for projekter med 
støtteberettigede 
omkostninger > 50 
mio. euro 

For al individuel støtte Som i 
grundscenariet (+ 
offentliggørelse på 
medlemsstaternes 
websted) 

4. Forenelighed med det indre marked 
Bidrag til 
regionaludviklinge
n 

Formelle krav: 
projekter i 
støtteberettigede 
områder, grundig 
analyse (påvisning af 
regionalt bidrag kun 
for modtagere med en 
markedsandel på > 25 
% eller hvis kapacitet > 
5 % på 
underpræsterende 
markeder) 

Strengere krav: skal 
påvises for hver enkelt 
støtteordning, projektet 
skal bidrage til 
ordningens mål, 
grundig analyse af alle 
anmeldte sager 

Kun formelle krav 

Tilskyndelsesvirk- 
ning 

Formelle krav (grundig 
kontrafaktisk analyse 
ifm. store 
investeringsprojekter) 

Strengere krav mht. 
tilskyndelsesvirkning, 
grundig analyse ifm. al 
individuel støtte 

Kun formelle krav 

Proportionalitet Overholdelse af 
støtteintensitet 
(grundig analyse ifm. 
nettoekstraomkostning
er i store 
investeringsprojekter) 

For SMV: 
støtteintensitet, for store 
virksomheder: 
nettoekstraomkostninge
r, grundig analyse af al 
anmeldt individuel 
støtte 

Kun støtteintensitet 

Afvejningstest Kun for store 
investeringsprojekter, 
som er genstand for 
grundig analyse 

For al anmeldt 
individuel støtte 

Ingen 
afvejningstest 
(forbud mod mest 
fordrejende støtte) 

5. VURDERING AF VIRKNINGER 

5.1. Udpegelse af støtteberettigede områder 

• Geografisk dækning: 



 

 

Problem Indvirkning6 Årsager 
option 2: + Let øget geografisk dækning 1. Effektivitet mht. 

fremme af regional 
økonomisk udvikling 

option 3: − − Stærkt reduceret geografisk dækning 

option 2: 0 : 2. Effektivitet mht. 
kontrol af konkurrence- 
og handelsfordrejninger 

option 3: + + Meget lavere samlet støtteniveau 

option 2: 0 : 3. Overensstemmelse 
med andre EU-politikker option 3: − − Manglende overensstemmelse med EU's 

samhørighedspolitik 
option 2: 0 : 4. Reduktion af 

administrative byrder option 3: 0 : 

• Støtteintensiteter  

Problem Indvirkning Årsager 
option 2: − Let reduceret støtteintensitet 1. Effektivitet mht. 

fremme af regional 
økonomisk udvikling 

option 3: − − Stærkt reduceret støtteintensitet 

option 2: + Se ovenfor 2. Effektivitet mht. 
kontrol af konkurrence- 
og handelsfordrejninger 

option 3: +  Som ovenfor (men med flere a)-områder) 

Option 2: − Svag begrænsning af finansiering inden for 
rammerne af andre EU-politikker 

3. Overensstemmelse 
med andre EU-politikker 

Option 3: − − Stærk begrænsning af finansiering inden for 
rammerne af andre EU-politikker 

Option 2: 0 : 4. Reduktion af 
administrative byrder Option 3: 0 : 

5.2. Omfang og sammenhæng med andre statsstøtteinstrumenter  

Problem Indvirkning Årsager 
Option 2: + Skibsbygning inkluderet, fokus på nye 

aktiviteter/produkter i c)-områder 
1. Effektivitet mht. 
fremme af regional 
økonomisk udvikling Option 3: − Risiko for støtte til kriseramte industrier, 

begrænset omfang 
Option 2: + Lidt større omfang og tilpasset sikring mod 

"forum-shopping" 
2. Effektivitet mht. 
kontrol af konkurrence- 
og handelsfordrejninger Option 3: + Ingen støtte til store virksomheder (undgåelse af 

potentielle stærkt negative konsekvenser), ingen 
"forum-shopping" 

Option 2: +/− Større overensstemmelse med EU's energi- og 
miljøpolitikker, mindre overensstemmelse med 
EU's samhørigheds-og industripolitikker 

3. Overensstemmelse 
med andre EU-politikker 

Option 3: +/− Større overensstemmelse med EU's energi- og 
industripolitikker, mindre overensstemmelse 
med EU's miljø- og samhørighedspolitikker 

Option 2: 0 : 4. Reduktion af 
administrative byrder Option 3: + Forenklet implementering 

                                                            
6  ++: stærkt positiv indvirkning; +: positiv indvirkning; 0: ingen særlig indvirkning; −: negativ 

indvirkning; − −: stærkt negativ indvirkning. 



 

 

5.3. Anmeldelsespligt og gennemsigtighed 

Problem Indvirkning Årsager 
Option 2: 0 : 1. Effektivitet mht. 

fremme af regional 
økonomisk udvikling 

Option 3: 0 : 

Option 2: +  Bred vifte af anmeldelsespligtige fordrejende 
foranstaltninger 

2. Effektivitet mht. 
kontrol af konkurrence- 
og handelsfordrejninger Option 3: − Kun de mest fordrejende foranstaltninger er 

anmeldelsespligtige 
Option 2: 0 : 3. Overensstemmelse 

med andre EU-politikker Option 3: + Muliggør gruppefritagelse af flere 
foranstaltninger, hvilket letter udnyttelsen af 
EU's midler 

Option 2: + Færre anmeldelsespligtige foranstaltninger, 
yderligere krav om gennemsigtighed 

4. Reduktion af 
administrative byrder 

Option 3: − Færre anmeldelsespligtige sager, men strengere 
krav for gruppefritagelsesordninger 

5.4. Forenelighed med det indre marked 

Problem Indvirkning Årsager 
Option 2: + + Strengere krav om bidrag til den regionale 

udvikling og tilskyndelsesvirkningen 
1. Effektivitet mht. 
fremme af regional 
økonomisk udvikling Option 3: 0 : 

Option 2: + + Strengere krav, grundig analyse ved al anmeldt 
individuel støtte 

2. Effektivitet mht. 
kontrol af konkurrence- 
og handelsfordrejninger Option 3: + Forbud mod den mest fordrejende støtte 

Option 2: 0 : 3. Overensstemmelse 
med andre EU-politikker Option 3: 0 : 

Option 2: − Strengere krav for store virksomheder 4. Reduktion af 
administrative byrder Option 3: 0 : 

6. SAMMENLIGNING AF OPTIONER 

Omfanget af konsekvenserne (sammenlignet med grundscenariet) 

Optioner Effektivitet 
mht. fremme 
af regional 
økonomisk 
udvikling 

Effektivitet mht. 
kontrol af 

konkurrence- og 
handelsfordrejninger

Overensstemmelse 
med andre EU-

politikker 

Reduktion af 
administrative 

byrder 

1a. Udpegelse af støtteberettigede områder 
Option 2  + 0 0 0 
Option 3 − − + + − − 0 
1b. Støtteintensiteter 
Option 2  − + − 0 
Option 3 − − + − − 0 
2. Omfang og sammenhæng med andre statsstøtteinstrumenter 
Option 2  + + + / − * 0 
Option 3 − + + / − * + 
3. Anmeldelsespligt og gennemsigtighed 
Option 2  0 + 0 + 



 

 

Option 3 0 − + − 
4. Forenelighed med det indre marked 
Option 2  + + + + 0 − 
Option 3 0 + 0 0 
* Afhængigt af EU-politikområde. 
Samlet set må den foretrukne option være option 2. 

7. OVERVÅGNING OG EVALUERING 

Generaldirektoratet for Konkurrence vil fortsætte sin generelle overvågningspraksis, på 
statsstøtteområdet (årlige stikprøveovervågninger af sager, resultattavlen for statsstøtte). Det 
vil desuden udvikle særlige overvågningsindikatorer for regionalstøtteretningslinjerne for 
2014-2020.  

Kommissionen kan kræve af medlemsstaterne, at de begrænser varigheden af visse anmeldte 
ordninger (normalt til fire år eller mindre). Uafhængige sagkyndige vil udføre obligatoriske 
evalueringer af ordninger, der risikerer at begrænse konkurrencen betydeligt; især af 
ordninger, som har store årlige budgetter, eller hvor der kan forekomme ændringer i 
markedet, enten teknologisk set eller med hensyn til miljøregler. Disse evalueringer skal 
bygge på en fælles metodologi og vil blive offentliggjort.  

Kommissionen har til hensigt at tage regionalstøtteretningslinjerne op til fornyet overvejelse i 
første halvdel af 2017 på grundlag af dialog med medlemsstaterne og andre interessenter og 
muligvis med udgangspunkt i en uafhængig evaluering. Kommissionen vil desuden 
gennemføre en efterfølgende evaluering af regionalstøtteretningslinjerne inden revisionen for 
perioden efter 2020. 
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