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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen vedtog den 25. juli 2013 et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om ændring af de generelle bestemmelser for Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden1, der ændrer den finansielle tildeling til Frankrig, Italien og Spanien fra 
Den Europæiske Socialfond. Formålet hermed er at løse visse spørgsmål, som udspringer af 
det endelige resultat af forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme (FFR) for årene 
2014-2020, og som berører disse medlemsstater. 

Det foreslås, at ESF-forpligtelserne for 2013 suppleres med en bevilling på 150 000 000 EUR
til Frankrig, Italien og Spanien med henblik på at håndtere det specifikke problem med 
arbejdsløshed, navnlig blandt unge, og problemet med social udstødelse. For at sikre, at 
forhøjelsen af bevillingerne er effektiv og letter gennemførelsen af programmerne, har 
Kommissionen taget højde for de pågældende medlemsstaters absorptionskapacitet for så vidt 
angår fondenes to mål: ”konvergensmålet” og ”målet om regional konkurrenceevne og 
beskæftigelse”.  

Kompensationen skal stilles til rådighed fra 2007-2013-perioden med de beløb, der stilles til 
rådighed gennem fleksibilitetsinstrumentet og de resterende midler på 2013-budgettet2. 

Ordføreren vil fremlægge sine henstillinger for så vidt angår anvendelsen af 
fleksibilitetsinstrumentet i sit udkast til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at bringe 
fleksibilitetsinstrumentet i anvendelse, som udarbejdes sideløbende med nærværende 
udtalelse.

Retsgrundlaget for det nuværende forslag om forhøjelse af bevillingerne skabes gennem en 
ændring af artikel 18 om samlede midler, artikel 19 om midler til konvergensmålet, artikel 20 
om midler til målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse og artikel 75 om 
budgetforpligtelser samt gennem en ændring af bilag I om den årlige fordeling af 
forpligtelsesbevillinger og bilag II om kriterierne og metoden for tildeling af midler. 

Under henvisning til den særlige indsats, der er nødvendig for at tackle arbejdsløsheden, især 
ungdomsarbejdsløsheden, samt fattigdom og social udstødelse i de berørte medlemsstater, 
navnlig i lyset af den nuværende økonomiske krise, tilslutter ordføreren sig Kommissionens 
forslag og anbefaler dets godkendelse. 

I betragtning af, at disse forpligtelsesbevillinger refererer til år 2013, og at der allerede er 
indgået forpligtelser for alle de eksisterende ESF-bevillinger til Frankrig, Italien og Spanien 
på EU-budgettet, understreger ordføreren, at denne forordning bør træde i kraft så hurtigt som 
muligt.

******
                                               
1 Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 
1260/1999 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25).
2 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at bringe fleksibilitetsinstrumentet i anvendelse, 
COM(2013) 559, og forslag til ændringsbudget nr. 7 til det almindelige budget for 2013, COM(2013) 557.
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Budgetudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
foreslå, at Europa-Parlamentet fastlægger sin holdning ved førstebehandling, hvormed 
Kommissionens forslag overtages.
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