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1. PROBLEMFORMULERING 

1.1. Politisk bakgrund 

Syftet med statligt regionalstöd är att främja utvecklingen i eftersatta regioner i Europa genom 
att stödja produktiva privata investeringar eller, i undantagsfall, genom driftstöd. 

Regionalstödsriktlinjerna anger reglerna för när medlemsstaterna kan bevilja statligt stöd för 
att främja regional ekonomisk utveckling. Riktlinjerna omfattar också regionalstödskartor 
som anger i vilka områden företag kan få statligt regionalstöd och hur hög stödnivån får vara.  

Reglerna för regionalstöd (regionalstödsriktlinjerna, meddelandet om ingående bedömning av 
regionalstöd, den allmänna gruppundantagsförordningen) upphör att gälla vid utgången av 
2013. Kommissionen har därför påbörjat arbetet med att se över dem.  

Vid översynen av reglerna för regionalstöd måste följande viktiga förändringar beaktas:  

– den synbara övergripande minskningen av de regionala skillnaderna i EU under 
perioden 2007–20131 och de differentierade effekterna av den ekonomiska krisen på 
regional nivå. 

– Medlemsstaternas ökade användning av gruppundantagsförordningar för att bevilja 
regionalstöd (då de slipper förhandsanmäla stödet till kommissionen), och 
lanseringen av planen för modernisering av det statliga stödet2, som syftar till att 
förenkla och rationalisera reglerna om statligt stöd och att inrikta kontrollen av att 
reglerna efterlevs på det mest snedvridande stödet.  

– Behovet av att garantera överensstämmelse med den reform av EU:s 
sammanhållningspolitik för perioden 2014–2020 och att ta hänsyn till EU:s politik på 
andra områden inom ramen för Europa 2020-strategin. 

1.2. Allmänna stödpolitiska problem 

Det stödpolitiska målet med kontrollen av statligt regionalstöd är att se till att stödet leder till 
positiva resultat i fråga om ökad ekonomisk aktivitet i stödområdena3 och att de positiva 
effekterna uppväger eventuella negativa effekter i form av hinder för handel och konkurrens 
på den inre marknaden. Översynen av regionalstödsriktlinjerna har därför två huvudsyften: 

(1) Det statliga regionalstödets effektivitet som ett politiskt verktyg för att främja 
regional ekonomisk utveckling: Vissa företag skulle ändå, även utan stöd, besluta att 
investera i stödområdena. En adekvat kontroll av stimulanseffekten är därför av 
avgörande betydelse för att säkerställa att regionalstödet uppmuntrar till ytterligare 
privata investeringar i stödområdena. Ineffektiv kontroll av stimulanseffekten skapar 
en avsevärd risk för en dödviktseffekt som skulle kunna snedvrida konkurrensen och 
försvagar mervärdet av regionalstöd som ett verktyg för ekonomisk utveckling. 

(2) Regionalstödsreglernas effektivitet när det gäller att säkerställa kommissionens och 
medlemsstaternas kontroll av konkurrenseffekterna: Medlemsstaterna genomför 

                                                            
1  Mätt på NUTS 2-nivå av de minskande regionala skillnader i BNP per capita jämfört med genomsnittet 

för EU-27. 
2  Meddelande från kommissionen om modernisering av det statliga stödet i EU, 8.5.2012, COM (2012) 

209 final. 
3  Dvs. områden som är berättigade till regionalstöd på grundval av artikel 107.3 a eller c i EUF-fördraget 

(nedan kallad a-områden och c-områden).  



 

 

bestämmelserna om regionalstöd på olika sätt, vilket skulle kunna hota den inre 
marknadens integritet (med regioner som försöker "bjuda över varandra" med hjälp 
av stöd). Kommissionens kontroll av de negativa effekterna av regionalstöd omfattar 
för närvarande inte situationer där det är mer sannolikt att begränsningar av 
konkurrensen förekommer, vilket orsakar obalans och ineffektivitet i förvaltningen 
av medlemsstaternas och kommissionens politik på området statligt stöd. 

Ytterligare, sekundära politiska problem hänger samman med samstämmigheten mellan 
kontrollen av statligt regionalstöd och andra EU-politikområden och behovet av att förenkla 
regler och förfaranden och minska de administrativa formaliteterna. 

1.3. Problem i samband med utformning och tillämpning av 
regionalstödsriktlinjerna 

• Andelen stödområden i EU: På vilken nivå ska den totala regionalstödsberättigade 
befolkningsandelen i stödområden fastställas? Motiverar minskningen av de 
regionala skillnaderna en minskning av den totala täckningen eller bör den nuvarande 
täckningen bibehållas med tanke på den ekonomiska nedgången? Bör en 
övergripande översyn av kartorna planeras in när den fulla omfattningen av krisen på 
regional nivå är känd? 

• Mest behövande regioner på EU-nivå och nationell nivå: Hur finna en jämvikt 
mellan att utse stödområden ur ett EU-perspektiv (skillnader mellan medlemsstater) 
och låta medlemsstaterna själva välja på grundval av nationella politiska riktlinjer 
(skillnader inom medlemsstaterna)? Hur stort utrymme ska medlemsstaterna ges att 
själva utse stödområden? Bör kommissionen förhandsdefiniera flera regioner 
(övergångsområden, gränsområden, öar, bergsområden etc.)?  

• Differentiering av stödnivåer mellan kategorier av stödområden4: Bör de nuvarande 
stödtaken bibehållas, höjas eller sänkas? Vilka stödnivåer ger företagen lämpliga 
incitament att investera i stödområden, samtidigt som man minimerar de negativa 
effekterna på konkurrensen (s.k. icke-förutsebara effekter, förskjutning av 
investeringar) och på de offentliga finanserna (dödviktseffekt)? 

• Regionalstödsriktlinjernas sektoriella räckvidd: Bör regionalstöd även i 
fortsättningen vara förbjudet inom stål-, syntetfiber- och kolsektorn? Hur ska 
regionalstöd till varvsindustrin bedömas, och bör allt sådant stöd anmälas?  

• Differentiering av reglerna mellan små och medelstora företag och stora företag: 
Hur man garanterar att investeringsstöd föranleder företag, särskilt stora företag, att 
genomföra investeringar som annars inte skulle ha ägt rum i stödområdena? Bör stöd 
till investeringar som görs av stora företag förbjudas i c-områden (eftersom stödets 
positiva effekter med mindre sannolikhet är större än de negativa effekterna än i a-
områden), eller bör det finnas strängare villkor för vissa typer av investeringar? 

• "Forum shopping": Bör det finnas regler för att begränsa överlappningen mellan 
regionalstödsriktlinjerna och andra riktlinjer för statligt stöd, genom att i 
regionalstödsriktlinjerna ta med motsvarande villkor som i övriga tillämpliga 
riktlinjer, särskilt för att undvika eventuella konkurrensproblem? På reglerade 
marknader som energisektorn, bör statligt stöd tillåtas enligt regionalstödsriktlinjerna 
eller endast enligt sektorspecifika regler? 

                                                            
4  För närvarande varierar stödtaken (exklusive eventuell bonusar, t.ex. för små och medelstora företag) 

från 10 % till 50 %, beroende på utvecklingsnivån i stödområdena. 



 

 

• Tröskelvärden för anmälan och öppenhet: Bör anmälningströskeln för individuellt 
stöd ändras för att undvika att åtgärder som medför endast ett ringa hot mot 
konkurrensen måste anmälas medan andra potentiellt snedvridande åtgärder inte 
måste anmälas? Hur ska man fånga upp de kumulativt snedvridande effekterna av 
stöd enligt stora stödordningar? Hur ska regionalstöd som orsakar omlokalisering 
hanteras? Bör kravet på att medlemsstaterna ska offentliggöra närmare uppgifter om 
stöd som beviljats (system för insyn) tillämpas på alla stödåtgärder, oberoende av 
stödbeloppet? 

• Regler för att bedöma om anmälda regionalstödsåtgärder är förenliga med den inre 
marknaden: Hur ska man se till att stödet bidrar till ett gemensamt mål (t.ex. 
sammanhållningsmålet) och är lämplig för att uppnå detta gemensamma mål? Hur 
ska man se till att stödet ändrar stödmottagarens beteende (dvs. utan stöd skulle 
investeringen inte ha ägt rum eller skulle ha ägt rum på en annan plats) och är 
begränsat till det minimum som krävs för att föranelda denna ändring av beteendet? 
Hur kan man bättre kan ta itu med de potentiellt större snedvridande effekterna av 
anmält stöd och säkerställa att onödiga negativa effekter på konkurrensen kan 
undvikas?  

2. SUBSIDIARITETSANALYS 

Kontrollen av statligt stöd är en exklusiv behörighet för kommissionen. Kommissionen måste 
bedöma förenligheten med den inre marknaden när det gäller statligt stöd som beviljats av en 
medlemsstat för att främja regional utveckling antingen direkt på grundval av artikel 107.3 a 
eller c i EUF-fördraget eller på grundval av riktlinjer i vilka kommissionen fastställer de 
procedurregler och materiella regler som ska gälla vid en analys av effekterna av åtgärder som 
omfattar statligt regionalstöd. 

3. MÅL 
Regionalstödsriktlinjerna balanserar mellan två allmänna mål:  

– ”Sammanhållningsmålet”: att garantera att stöd som beviljas för att främja den 
ekonomiska utvecklingen i vissa områden inte leder till snedvridning av handel och 
konkurrens som skulle strida mot det gemensamma intresset,  

– ”Konkurrensmålet”: som ger kommissionen en ram för att bedöma förenligheten 
med den inre marknaden när det gäller anmälda stödåtgärder på ett sätt som står i 
proportion till åtgärdernas potentiella effekt på den inre marknaden.  

Detta dubbla allmänna mål kan delas in ytterligare i följande specifika mål:  

(1) Effektivitet och ändamålsenlighet:  

– att inrikta regionalstödet på de mest missgynnade regionerna men tillåta 
medlemsstaterna att eftersträva nationella regionalpolitiska mål, 

– att se till att regionalstödet går till sektorer och företag som behöver det,  

– att hålla stödnivåerna till det minimum som krävs för att nå de förväntade 
fördelarna i fråga om regionala utveckling, 

– att fokusera kommissionens kontroll på stödåtgärder som mest sannolikt 
kommer att snedvrida handeln och konkurrensen, 



 

 

– att förbättra metoderna för bedömning av stödets positiva och negativa effekter 
(gemensamma principer, ekonomisk analys). 

(2) Administrativ förenkling: 

– att minimera de administrativa bördorna för företag och nationella 
förvaltningar,  

– att förenkla och rationalisera transparens- och rapporteringskraven för 
medlemsstaterna. 

(3) Konsekvens: 

– att genomföra målen och principerna i initiativet till modernisering av det 
statliga stödet, 

– att bidra till målen för EU:s sammanhållningspolitik och undvika onödiga 
begränsningar av genomförandet av EU-medel, 

– att garantera överensstämmelse med annan EU-politik inom ramen för Europa 
2020-strategin och stödja medlemsstaternas insatser för effektivare användning 
av offentliga medel. 

4. ALTERNATIV 
De tre alternativen kan sammanfattas på följande sätt:  

• Grundscenariot (alternativ 1) innebär att man återanvänder bestämmelserna i de 
nuvarande riktlinjerna, men använder de senaste tillgängliga uppgifterna från 
Eurostat (uppgifter för 2008–2010 för regional BNP per capita, uppgifter för 2009–
2011 för regional arbetslöshet5) för att fastställa regionalstödskartorna för 2014–
2020. 

• Alternativ 2 består i huvudsak av måttliga ändringar av de nuvarande reglerna, främst 
för att rationalisera rådande praxis och förstärka bedömningen av effekterna på 
konkurrensen, samtidigt som man har kvar en stark fokusering på 
sammanhållningsmålet med regionalstöd.  

• Alternativ 3 består av mer radikala ändringar av reglerna i huvudsak för att sänka 
stödnivåerna och fokusera interventionslogiken i kontrollen av statligt stöd på de 
mest snedvridande fallen genom att prioritera konkurrensmålet med statligt 
regionalstöd.  

Beskrivning av alternativen 
 Grundscenario  

(Alternativ 1) 
Alternativ 2 Alternativ 3 

1 Utseende av stödområden 
Total 
regionalstödsberättigad 
befolkningsandel 

45,5 % 46,54 % 38 % 

Utseende av a-
områden 

BNP <75 % av 
genomsnittet för EU 

Jfr grundscenariot BNP < 75 % eller 
arbetslösheten > 150 av 
genomsnittet för EU  

Övergångsordning För alla tidigare a- Jfr grundscenariot Ingen 

                                                            
5  Samma dataset gäller för alternativen 2 och 3. 



 

 

mellan a- och c-
områden 

områden övergångsordning 

Icke-
förhandsdefinierad c-
täckning — 
fördelningsmetod 

Främst indikatorer på 
nationell nivå 

Indikatorer på både 
nationell nivå och EU-
nivå 

Främst indikatorer på 
EU-nivå 

Skyddsnät 50 % 100 % för 
programländer; 50 % 
Minimitäckning på 
7,5 % av den nationella 
befolkningen 

Inget skyddsnät 

Stödnivåer Ingen förändring Liten minskning, med 
undantag för de minst 
utvecklade regionerna 

Kraftig minskning 

2 Räckvidd och koppling till andra riktlinjer 
Sektoriell räckvidd Exklusive varvs- och 

kolindustrin; stöd till 
stål- och 
syntetfibersektorn 
förbjudet 

Inklusive 
varvsindustrin; stöd till 
kol-, stål- och 
syntetfiberindustrin 
förbjudet 

Inget förbud (stöd till 
kol-, stål- och 
syntetfiberindustrin 
måste anmälas) 

Differentiering mellan 
små och medelstora 
företag och stora 
företag 

Stöd till stora företag  i  
c-områden tillåtet 

Stöd till stora företag i 
c-områden endast för 
nya verksamheter eller 
produkter 

Inget stöd till stora 
företag i c-områden 

Forum shopping Tillåtet Tillåtna på 
nyckelvillkor som 
tagits in från andra 
riktlinjer (med 
undantag för energi)  

Inte tillåtet 

3 Anmälningsskyldighet och öppenhet 
Anmälningsskyldighet Sektorspecifika 

stödordningar;. alla 
stödordningar för 
driftstöd; individuellt 
stöd > tröskelvärde för 
anmälan; stöd för 
särskilda ändamål 

Sektorspecifika 
stödordningar 
(inklusive 
varvsindustrin); stora 
stödordningar. vissa 
stödordningar för 
driftstöd; individuellt 
stöd > tröskelvärde för 
anmälan; stöd för 
särskilda ändamål; stöd 
i samband med en 
omlokalisering; stöd till 
stora företag i c-
regioner för nya 
produkter 

Vissa stödordningar för 
driftstöd; individuellt 
stöd > 15 milj. euro i a-
områden och > 5 milj. 
euro i c-områden; stöd 
till stål-, syntetfiber- 
och kolindustrin 

Öppenhet och insyn  Endast för projekt med 
stödberättigande 
kostnader på > 50 milj. 

För allt individuellt 
stöd 

Jfr grundscenariot (+ 
offentliggörande på 
medlemsstaternas 



 

 

euro (stora 
investeringsprojekt) 

webbplats) 

4 Förenlighetsbedömning 
Bidrag till regional 
utveckling 

Formkrav Projekt i 
stödområden; 
djupgående analys 
(påvisande av bidrag 
till regional utveckling 
endast för 
stödmottagare med en 
marknadsandel på > 
25 % eller om 
kapaciteten > 5 % på 
underpresterande 
marknader) 

Strängare krav: måste 
påvisas på 
stödordningsnivå; 
projekt måste bidra till 
syftet med 
stödordningar; 
djupgående analys för 
alla anmälda ärenden 

Endast formkrav 

Stimulanseffekt Formkrav (djupgående 
analys rörande ett 
kontrafaktiskt scenariot 
för stora 
investeringsprojekt) 

Strängare krav på 
stimulanseffekt. 
ingående analys för allt 
individuellt stöd 

Endast formkrav 

Proportionalitet Iakttagande av 
stödnivån (djupgående 
analys rörande extra 
nettokostnader för stora 
investeringsprojekt) 

För små och medelstora 
företag: stödnivå; för 
stora företag: extra 
nettokostnader; 
ingående analys för allt 
anmält individuellt stöd 

Endast stödnivå 

Avvägningstest Endast för stora 
investeringsprojekt som 
är föremål för en 
ingående analys 

För allt anmält 
individuellt stöd 

Inget avvägningstest 
(förbud mot stöd som 
är mest snedvridande) 

5. KONSEKVENSBEDÖMNING 

5.1. Utseende av stödområden 

• Geografisk täckning: 

Fråga Konsekvenser6 Orsaker 
Alternativ 2: + Något utvidgat geografiskt tillämpningsområde 1 Effektivitet när det 

gäller att främja regional 
ekonomisk utveckling 

Alternativ 3: − 
− 

Kraftigt minskat geografiskt tillämpningsområde 

Alternativ 2: 0 : 2 Effektivitet när det 
gäller att kontrollera 
snedvridningar av handel 
och konkurrens 

Alternativ 3: + 
+ 

Mycket lägre total stödnivå 

Alternativ 2: 0 : 3 Förenlighet med EU:s 
politik på andra områden Alternativ 3: − 

− 
Oförenlighet med EU:s sammanhållningspolitik 

                                                            
6  + +: starkt positiv effekt; +: positiv effekt; 0 ingen betyande effekt; −: negativ effekt; − −: starkt negativ 

effekt; 



 

 

Alternativ 2: 0 : 4 Minskad administrativ 
börda Alternativ 3: 0 : 

• Stödnivåer:  

Fråga Konsekvenser Orsaker 
Alternativ 2: 
− 

Något lägre stödnivåer 1 Effektivitet när det 
gäller att främja regional 
ekonomisk utveckling Alternativ 3: 

− − 
Kraftigt nedsatta stödnivåer 

Alternativ 2: 
+ 

Jfr ovan 2 Effektivitet när det 
gäller att kontrollera 
snedvridningar av handel 
och konkurrens 

Alternativ 3: 
+  

Jfr ovan (men med fler a-områden) 

Alternativ 2: 
− 

Begränsar något finansieringen inom ramen för 
annan EU-politik 

3 Förenlighet med EU:s 
politik på andra områden 

Alternativ 3: 
− − 

Begränsar starkt finansieringen inom ramen för 
annan EU-politik 

Alternativ 2: 
0 

: 4 Minskad administrativ 
börda 

Alternativ 3: 
0 

: 

5.2. Räckvidd och koppling till andra instrument för statligt stöd  

Fråga Konsekvenser Orsaker 
Alternativ 2: 
+ 

Inkludering av varvsindustrin; fokusering på nya 
verksamheter/produkter i c-områden 

1 Effektivitet när det 
gäller att främja regional 
ekonomisk utveckling Alternativ 3: 

− 
Risk för stöd till sektorer på nedgång; begränsad 
räckvidd 

Alternativ 2: 
+ 

Något större räckvidd och anpassade 
skyddsåtgärder för forum shopping 

2 Effektivitet när det 
gäller att kontrollera 
snedvridningar av handel 
och konkurrens 

Alternativ 3: 
+ 

Inget stöd till stora företag (varvid potentiellt 
betydande negativa effekter kan undvikas); ingen 
forum shopping 

Alternativ 2: 
+/− 

Större förenlighet med EU:s energi- och 
miljöpolitik; mindre förenlighet med EU:s 
sammanhållningspolitik och industripolitik 

3 Förenlighet med EU:s 
politik på andra områden 

Alternativ 3: 
+/− 

Större förenlighet med EU:s energi- och 
industripolitik; mindre förenlighet med EU:s miljö- 
och sammanhållningspolitik 

Alternativ 2: 
0 

: 4 Minskad administrativ 
börda 

Alternativ 3: 
+ 

Förenklat genomförande 

5.3. Anmälningsskyldighet och öppenhet 

Fråga Konsekvenser Orsaker 
Alternativ 2: 
0 

: 1 Effektivitet när det 
gäller att främja regional 
ekonomisk utveckling Alternativ 3: 

0 
: 

2 Effektivitet när det Alternativ 2: Brett spektrum av snedvridande åtgärder som ska 



 

 

+  anmälas gäller att kontrollera 
snedvridningar av handel 
och konkurrens 

Alternativ 3: 
− 

Endast de mest snedvridande åtgärderna ska 
anmälas 

Alternativ 2: 
0 

: 3 Förenlighet med EU:s 
politik på andra områden 

Alternativ 3: 
+ 

Gör det möjligt att gruppundanta ett bredare 
spektrum av åtgärder som underlättar utnyttjandet 
av EU-medel 

Alternativ 2: 
+ 

Färre åtgärder som ska anmälas; mer omfattande 
krav på insyn 

4 Minskad administrativ 
börda 

Alternativ 3: 
− 

Färre ärenden som ska anmälas men strängare 
krav för gruppundantagna åtgärder 

5.4. Förenlighetsbedömning 

Fråga Konsekvenser Orsaker 
Alternativ 2: 
+ + 

Strängare krav när det gäller bidrag till regional 
utveckling och stimulanseffekt 

1 Effektivitet när det 
gäller att främja regional 
ekonomisk utveckling Alternativ 3: 

0 
: 

Alternativ 2: 
+ + 

Strängare krav, djupgående analys för allt anmält 
individuellt stöd 

2 Effektivitet när det 
gäller att kontrollera 
snedvridningar av handel 
och konkurrens 

Alternativ 3: 
+ 

Förbud mot stöd som är mest snedvridande 

Alternativ 2: 
0 

: 3 Förenlighet med EU:s 
politik på andra områden 

Alternativ 3: 
0 

: 

Alternativ 2: 
− 

Strängare krav för stora företag 4 Minskad administrativ 
börda 

Alternativ 3: 
0 

: 

6. JÄMFÖRELSE AV ALTERNATIVEN 
Konsekvensernas omfattning (jämfört med grundscenariot) 

Alternativ Effektivitet när 
det gäller att 

främja regional 
ekonomisk 
utveckling 

Effektivitet när 
det gäller att 
kontrollera 

snedvridningar av 
handel och 
konkurrens 

Förenlighet med 
EU:s politik på 
andra områden 

Minskad 
administrativ 

börda 

1a. Utseende av stödområden 
Alternativ 
2  

+ 0 0 0 

Alternativ 
3 

− − + + − − 0 

1b. Stödnivåer: 
Alternativ 
2  

− + − 0 

Alternativ − − + − − 0 



 

 

3 
2 Räckvidd och koppling till andra instrument för statligt stöd 
Alternativ 
2  

+ + +/− * 0 

Alternativ 
3 

− + +/− * + 

3 Anmälningsskyldighet och öppenhet 
Alternativ 
2  

0 + 0 + 

Alternativ 
3 

0 − + − 

4 Förenlighetsbedömning 
Alternativ 
2  

+ + + + 0 − 

Alternativ 
3 

0 + 0 0 

* Beroende på vilket EU-politikområde det rör sig om. 

Den föredragna kombinationen av alternativ för alla frågor är alternativ 2. 

7. ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING 

GD Konkurrens kommer att fortsätta att övervaka praxis för statligt stöd (årlig övervakning av 
ett urval ärenden, resultattavlan för statligt stöd). GD Konkurrens kommer också att utveckla 
specifika övervakningsindikatorer för regionalstödsriktlinjerna 2014–2020.  

Kommissionen får kräva att medlemsstaterna begränsa varaktigheten för vissa anmälda 
stödordningar (normalt fyra år eller mindre). Obligatoriska utvärderingar kommer att göras av 
oberoende sakkunniga i fråga om system som väsentligt kan begränsa konkurrensen, särskilt 
stödordningar som har en stor årlig budget eller kan orsaka förändringar som gäller marknad, 
teknisk miljö eller lagstiftning. Dessa utvärderingar bör grunda sig på en gemensam metod 
och kommer att offentliggöras.  

Kommissionen har för avsikt att se över regionalstödsriktlinjerna under första halvåret 2017 
på grundval av ett samråd med medlemsstater, andra berörda parter och eventuellt på 
grundval av en oberoende utvärdering. Den kommer också att göra en efterhandsutvärdering 
av regionalstödsriktlinjerna, i tid för översynen av dessa för perioden efter 2020. 
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