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KORTFATTAD MOTIVERING

Den 25 juli 2013 antog kommissionen ett förslag till Europaparlamentets och
rådets förordning som ändrar den allmänna förordningen för struktur- och 
sammanhållningsfonderna1 och som justerar anslagen för Frankrike, Italien och Spanien från 
ESF. Syftet är att åtgärda vissa problem som följer av slutresultatet av förhandlingarna om 
den fleråriga budgetramen för åren 2014–2020 och som berör dessa medlemsstater.

Ett anslag på 150 miljoner euro ska enligt förslaget läggas till ESF:s anslagsbemyndiganden 
för 2013 till Frankrike, Italien och Spanien, för att åtgärda det specifika problemet med 
arbetslöshet, i synnerhet bland ungdomar, och med social utestängning. För att garantera att 
ökningen av åtagandebemyndigandena är ändamålsenlig och för att underlätta genomförandet 
av programmen har kommissionen tagit hänsyn till de berörda medlemsstaternas förmåga att 
utnyttja medlen för fondens två mål, nämligen ”konvergens” och ”regional konkurrenskraft 
och sysselsättning”.

Kompensationen kommer att tas från perioden 2007–2013 och beloppen kommer att 
tillgängliggöras genom flexibilitetsmekanismen och den kvarvarande marginalen från 2013 
års budget2.

Föredragandens rekommendationer rörande utnyttjandet av flexibilitetsmekanismen kommer 
att läggas fram i hans förslag till betänkande om förslaget till Europaparlamentets och 
rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen, som upprättas parallellt med detta 
yttrande.

Det aktuella förslaget gör denna ökning av anslag till rättslig grund genom att ändra artikel 18 
– samlade medel, artikel 19 – medel till konvergensmålet, artikel 20 – medel till målet 
regional konkurrenskraft och sysselsättning och artikel 75 om budgetåtaganden, samt bilaga I 
– årlig fördelning av åtagandebemyndiganden och bilaga II – kriterier och metod för 
tilldelningen.

Med beaktande av de särskilda insatser som krävs för att få bukt med arbetslösheten, 
i synnerhet bland ungdomar, och med fattigdom och social utestängning i de berörda 
medlemsstaterna, särskilt mot bakgrund av den ekonomiska krisen, stöder föredraganden 
kommissionens förslag och rekommenderar att det ska godkännas.

Med tanke på att åtagandebemyndigandena avser år 2013 och att de befintliga anslagen för 
Frankrike, Italien och Spanien från ESF har utnyttjats fullt ut i EU-budgeten betonar 
föredraganden att denna förordning bör träda i kraft snarast.

******

                                               
1 Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning 
(EG) nr 1260/1999 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).
2 Förslag till beslut av Europaparlamentet och rådet om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen, 
COM(2013)0559 och förslaget till ändringsbudget nr 7 till den allmänna budgeten 2013 COM(2013)0557.
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Budgetutskottet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott föreslå 
att Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta 
kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet om ändring av rådets förordning 
(EG) nr 1083/2006 avseende anslag till vissa medlemsstater från Europeiska socialfonden.
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