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Statligt stöd: låg medvetenhet och många fall av bristande efterlevnad i 
medlemsstaterna, säger EU:s revisorer 

Medlemsstaterna upptäcker mycket få överträdelser av reglerna för statligt stöd enligt en ny rapport från 
Europeiska revisionsrätten. Revisorerna pekar på att det finns många fall av bristande efterlevnad av reglerna 
för statligt stöd inom§ sammanhållningspolitiken och efterlyser ändringar av hur projekten ska godkännas och 
övervakas.  

Revisorerna bedömde omfattningen av bristande efterlevnad av reglerna för statligt stöd inom 
sammanhållningspolitiken för åren fram till 2014 och i vilken utsträckning Europeiska kommissionen var 
medveten om orsakerna till bristande efterlevnad. De undersökte också om det är sannolikt att kommissionens 
nya regler för 2014–2020 kommer att leda till förbättringar. 

De fann många fall av bristande efterlevnad. I närmare 20 % av de sammanhållningspolitiska projekt som 
berördes av reglerna för statligt stöd fanns fel som gällde det statliga stödet. Samtidigt upptäckte 
revisionsmyndigheterna i medlemsstaterna mycket färre överträdelser än både kommissionen och EU:s 
revisorer. Medlemsstaterna fann fel i endast 3,6 % av de berörda projekten, medan EU:s revisorer upptäckte 
mer än fem gånger så många med samma metod.  

"Myndigheternas revisionsmyndigheter är en viktig del av kontrollkedjan inom sammanhållningspolitiken. Men 
våra granskningsresultat tyder på att de hittills inte har fokuserat tillräckligt på statligt stöd under sina 
revisioner", sade Oskar Herics, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. 

Under programperioden 2007–2013 kunde kommissionen med hjälp av sina databaser inte ordentligt analysera 
fel vid statligt stöd, och dess övervakning ledde inte heller i någon större utsträckning till att statligt stöd 
återkrävdes. Revisorerna säger att det särskilt i början av perioden var ovanligt att medlemsstaterna anmälde 
investeringar i infrastruktur till kommissionen för att få godkännande av statligt stöd, och fram till slutet av 2012 
kontrollerade kommissionen inte systematiskt om större projekt följde reglerna för statligt stöd. För att minska 
denna risk har kommissionen infört nya regler för 2014–2020, men dessa ger inte alltid rättslig säkerhet. 

Revisorerna konstaterar att kommissionen har förenklat lagstiftningen om statligt stöd för att minska byråkratin 
och öka insynen men samtidigt lagt mer ansvar på medlemsstaterna när det gäller att utforma och genomföra 
stödåtgärder. Kommissionens övervakning har visat att medlemsstaterna begick många misstag vid 
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utformningen och genomförandet av stödordningarna under programperioden 2007–2013. Denna överföring av 
ansvaret riskerar därför att öka antalet fel vid statligt stöd och kommer att kräva fortlöpande uppmärksamhet. 

Revisorerna rekommenderar att kommissionen  

• beslutar om korrigerande åtgärder när åtgärder med statligt stöd inte följer reglerna, 

• utnyttjar sina databaser över statligt stöd så att den enkelt kan analysera typ, frekvens, allvar, 
geografiskt ursprung och orsak till oriktigheter och regelbundet övervaka medlemsstaternas kapacitet att följa 
reglerna för statligt stöd, 

• inte godkänner större projekt förrän den internt har godkänt det statliga stödet och alltid begär att 
medlemsstaterna anmäler stöd när det behövs, 

• senast i mitten av 2017 ser till att revisionsmyndigheternas kontroller av efterlevnaden av reglerna för 
statligt stöd är tillräckligt omfattande och håller tillräcklig kvalitet, 

• använder sina befogenheter och ställer in betalningar till medlemsstater om förhandsvillkoret som gäller 
statligt stöd inte är uppfyllt senast i slutet av 2016. 

 

Meddelande till redaktörerna 

Statligt stöd är allt stöd som ges av en medlemsstat som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen 
genom att gynna vissa företag, om det påverkar handeln mellan medlemsstater. Statligt stöd är i princip 
förbjudet för att den inre marknaden ska fungera korrekt.  Dock kan stöd upp till ett visst värde, inom vissa 
sektorer eller geografiska områden, eller under särskilda omständigheter, ändå vara förenligt med den inre 
marknaden. Under 2010–2014 beviljade medlemsstaterna i genomsnitt 76,6 miljarder euro i statligt stöd per år, 
exklusive stöd till finanssektorn, järnvägar och offentliga tjänster såsom posttjänster. Detta utgör mer än 0,5 % 
av medlemsstaternas BNP. 

Sammanhållningspolitiken är ett av de största utgiftsområdena i EU:s budget. För 2014–2020 uppgår den 
sammanlagda budgeten för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska 
socialfonden till 352 miljarder euro, en ökning från 347 miljarder euro under programperioden 2007–2013. 
Enligt kommissionens uppskattning stod utgifterna för sammanhållningspolitiken för mer än en fjärdedel av det 
statliga stöd som beviljades i EU under perioden 2007–2013. 

Särskild rapport nr 24/2016: Mer behöver göras för att öka medvetenheten om och åstadkomma efterlevnad av 
reglerna för statligt stöd inom sammanhållningspolitiken finns på 23 EU-språk. 

 


