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KORT BEGRUNDELSE

På baggrund af den aktuelle finansielle og økonomiske krise vedtog Rådet for Den 
Europæiske Union den 11. og 12. december 2008 en europæisk økonomisk 
genopretningsplan, i henhold til hvilken der skal indføres prioriterede foranstaltninger for at 
hjælpe de europæiske økonomier med hurtigere at tilpasse sig de nye udfordringer.

Inden for rammerne af sin genopretningspakke havde Kommissionen allerede i september og 
november 2008 foreslået en række lovgivningsændringer med henblik på at forenkle 
gennemførelsesbestemmelserne for samhørighedspolitikken og øge forfinansieringen 
(betalingen af forskud) til EFRU- og ESF-programmer.

Den 3. juni 2009 forelagde Kommissionen sin meddelelse "Den fælles forpligtelse til at løfte 
beskæftigelsen", i hvilken der blev foreslået yderligere foranstaltninger for at sætte skub i 
jobskabelsen og imødegå krisens konsekvenser for beskæftigelsen.

Kommissionen finder det nødvendigt, at der gøres en ny indsats for at lette forvaltningen af 
Fællesskabets midler og fremskynde overførslen af midler til de støttemodtagere, der er 
hårdest ramt af det økonomiske tilbageslag.

Nærværende forslag, der blev vedtaget den 22. juli 2009, indeholder derfor yderligere 
forenklinger med det overordnede mål at fremskynde medfinansierede investeringer i 
medlemsstaterne og regionerne og øge midlernes indvirkning på økonomien som helhed, især 
på de små og mellemstore virksomheder. De små og mellemstore virksomheder udgør den 
europæiske økonomis motor og er de vigtigste aktører i en bæredygtig vækst, der er i stand til 
at skabe mange arbejdspladser og kvalitetsjob. På EU-plan findes omkring 23 millioner 
SMV'er, der udgør 99 % af det samlede antal virksomheder i EU og tæller ca. 75 millioner 
arbejdspladser. I visse nøgleindustrier som tekstilindustrien, byggesektoren og 
møbelindustrien står SMV'erne for op til 80 % af arbejdspladserne.

Ved yderligere at forenkle og præcisere bestemmelserne om samhørighedspolitikken opnår 
man utvivlsomt positive virkninger i form af en hurtigere programgennemførelse, især da de 
nationale, regionale og lokale myndigheder får klarere og mindre bureaukratiske regler, så de 
har friere hænder til at indrette programmerne efter de nye udfordringer.

Det foreliggende forslag kræver en ændring af Rådets forordning nr. 1083/2006 om generelle 
bestemmelser for samhørighedspolitikken.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Regionaludviklingsudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) For at lette forvaltningen af 
Fællesskabets midler, bidrage til at 
fremskynde investeringerne i 
medlemsstaterne og regionerne samt øge 
virkningerne heraf for økonomien er det 
nødvendigt yderligere at forenkle 
bestemmelserne om 
samhørighedspolitikken.

(2) For at lette forvaltningen af 
Fællesskabets midler, bidrage til at 
fremskynde investeringerne i 
medlemsstaterne og regionerne samt øge 
virkningerne heraf for økonomien og 
jobskabelsen er det nødvendigt yderligere 
at forenkle bestemmelserne om 
samhørighedspolitikken.

Or. fr

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Som anført i Kommissionens 
meddelelse af 3. juni 2009 "Den fælles 
forpligtelse til at løfte beskæftigelsen" er 
det nødvendigt i en begrænset periode at 
ændre bestemmelserne om beregning af 
mellemliggende betalinger for at imødegå 
likviditetsproblemer i medlemsstaterne 
som følge af finansielle begrænsninger 
under krisens højdepunkt og for at 
fremskynde gennemførelsen af aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger til gavn 
for borgerne og specielt for de arbejdsløse 
og arbejdsløshedstruede. Kommissionen 
bør derfor, efter anmodning fra 
medlemsstaterne, refundere 
mellemliggende betalinger med 100 % af 
det offentlige bidrag til hver prioritet i 
operationelle programmer, som 
medfinansieres af ESF, uden at dette 
ændrer de nationale forpligtelser til 
medfinansiering af operationelle 

udgår
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programmer over hele 
programmeringsperioden.

Or. fr

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 11a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) En korrekt gennemførelse af de 
operationelle programmer og en optimal 
udnyttelse af EU's midler er nødvendig 
for at klare behovet for at iværksætte 
aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger 
som f.eks. uddannelse i forbindelse med 
nedsat arbejdstid, foregribelse og 
forvaltning af omstruktureringer, 
forbedring af kompetencer og 
tilvejebringelse af gode lærepladser for 
unge. Behovet for at fastholde folk i 
beskæftigelse eller få dem tilbage i 
arbejde bliver mere udtalt og presserende 
i en periode med økonomisk og finansiel 
krise.  

Or. fr

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 1083/2006
Artikel 77

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Artikel 77 affattes således: udgår
"Artikel 77
Fælles regler for beregning af 
mellemliggende betalinger og betalinger
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af saldoen
1. Mellemliggende betalinger og 
betalinger af saldoen beregnes ved 
anvendelse af medfinansieringssatsen, der 
er fastsat i afgørelsen om det pågældende 
operationelle program for hver prioritet, 
på de støtteberettigede udgifter, der er 
nævnt under den pågældende prioritet i 
hver udgiftsoversigt, der er attesteret af 
attesteringsmyndigheden.
Fællesskabets bidrag i form af de 
mellemliggende betalinger og betalinger 
af saldoen må dog ikke være højere end 
det offentlige bidrag og den maksimale 
støtte fra fondene for hver prioritet som 
fastsat i Kommissionens afgørelse om 
godkendelse af det operationelle program.
2. Uanset stk. 1, første afsnit, kan 
Kommissionen, hvis en medlemsstat 
anmoder herom for at lette 
gennemførelsen af kriseforanstaltninger, i 
forbindelse med operationelle 
programmer, der medfinansieres af ESF, 
foretage mellemliggende betalinger på 
grundlag af udgiftsoversigter, som 
medlemsstaterne fremsender senest den 
31. december 2010, svarende til 100 % af 
det offentlige bidrag til hver prioritet som 
anført under den pågældende prioritet i 
hver udgiftsoversigt, der er attesteret af 
attesteringsmyndigheden. Hvis en 
medlemsstat vælger denne mulighed, 
anvender Kommissionen denne ordning 
på alle anmodninger om mellemliggende 
betalinger, der fremsendes senest den 31. 
december 2010, for et givet operationelt 
program.
Forskellen mellem det samlede beløb, der 
betales i henhold til første afsnit, og det 
beløb, der beregnes i henhold til stk. 1, 
første afsnit, tages ikke i betragtning ved 
beregningen af mellemliggende betalinger 
i forbindelse med udgiftsoversigter, der 
fremsendes efter den 31. december 2010. 
Denne forskel tages imidlertid i 
betragtning ved anvendelsen af artikel 79, 
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stk. 1, og ved beregningen af betalingen af 
saldoen."

Or. fr


