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KORTFATTAD MOTIVERING

På grund av den pågående ekonomiska och finansiella krisen antog Europeiska rådet vid sitt 
möte den 11 och 12 december 2008 en ekonomisk återhämtningsplan för Europa. Planen 
innehåller prioriterade åtgärder som ska hjälpa Europas ekonomier att snabbare anpassa sig 
till nya utmaningar.

Inom ramen för återhämtningsplanen föreslog kommissionen redan i september 2008 och i 
november 2008 ett antal lagstiftningsändringar för att förenkla reglerna för genomförandet av 
sammanhållningspolitiken och öka förhandsfinansieringen (förskotten) till Eruf- och 
ESF-programmen.

Den 3 juni 2009 lade kommissionen fram meddelandet ”Ett gemensamt åtagande för 
sysselsättning” där man föreslog ytterligare åtgärder för att stödja skapandet av arbetstillfällen 
och motverka krisens effekter på sysselsättningen.

Kommissionen anser att det krävs större satsningar för att underlätta förvaltningen av 
gemenskapsmedlen för att bidragen snabbare ska nå dem som drabbas värst av 
konjunkturnedgången.

Detta förslag, som antogs den 22 juli 2009, innehåller därför ytterligare bestämmelser om 
förenkling, med det övergripande syftet att påskynda medfinansierade investeringar i 
medlemsstaterna och regionerna och att öka stödets genomslag för ekonomin i sin helhet, i 
synnerhet för små och medelstora företag. Små och medelstora företag är motorerna i den 
europeiska ekonomin. De bidrar på ett avgörande sätt till en hållbar tillväxt och skapar många 
arbetstillfällen av hög kvalitet. Cirka 23 miljoner små och medelstora företag inom EU utgör 
nästan 99 procent av företagen i unionen och genererar cirka 75 miljoner arbetstillfällen. Inom 
vissa nyckelindustrier, såsom textilindustrin eller tillverkningen av möbler, svarar små och 
medelstora företag för upp till 80 procent av arbetstillfällena. 

Att reglerna för förvaltningen av sammanhållningspolitiken förenklas och förtydligas 
ytterligare kommer onekligen att inverka positivt på hur snabbt programmet kan genomföras, 
särskilt genom att de nationella, regionala och lokala myndigheterna får tydligare och mindre 
byråkratiska regler som medger större flexibilitet att anpassa programmen efter de nya 
utmaningarna.

Detta förslag kommer att göra det nödvändigt att ändra rådets förordning (EG) nr 1083/2006 
om allmänna bestämmelser för bl.a. sammanhållningspolitiken.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för regional utveckling att 
som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För att underlätta förvaltningen av 
gemenskapsmedlen, påskynda 
investeringar i medlemsstaterna och 
regionerna samt öka stödets effekter på 
ekonomin är det nödvändigt att reglerna för 
sammanhållningspolitiken förenklas 
ytterligare.

(2) För att underlätta förvaltningen av 
gemenskapsmedlen, påskynda 
investeringar i medlemsstaterna och 
regionerna samt öka stödets effekter på 
ekonomin och på skapandet av 
arbetstillfällen, är det nödvändigt att 
reglerna för sammanhållningspolitiken 
förenklas ytterligare.

Or. fr

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I kommissionens meddelande av den 
3 juni 2009 – Ett gemensamt åtagande för 
sysselsättning – konstateras att för att 
motverka de likviditetsproblem som kan 
uppstå i medlemsstaterna till följd av de 
finansiella begränsningarna under 
krisens kulmen och för att skynda på 
genomförandet av aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder till stöd för 
befolkningen, och särskilt arbetslösa och 
de som riskerar att bli det, är det 
nödvändigt att under en begränsad tid 
ändra bestämmelserna om beräkningen 
av mellanliggande betalningar. När 
medlemsstaterna så begär bör 
kommissionen därför ersätta 
ansökningarna om mellanliggande 

utgår
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betalningar till 100 % av det offentliga 
stödet till varje prioriterat område i 
operativa program som medfinansierats 
av ESF, utan att detta ändrar de 
nationella medfinansieringsskyldigheter 
som gäller för operativa program under 
programperioden i sin helhet.

Or. fr

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Ett korrekt genomförande av de 
operativa programmen och ett optimalt 
utnyttjande av EU-medel är nödvändigt 
för att tillgodose behovet att vidta aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder såsom utbildning 
av arbetslösa, förebyggande och 
hantering av omstruktureringar, 
kompetensutveckling eller 
tillhandahållande av praktikplatser av 
hög kvalitet för ungdomar. Under en 
ekonomisk och finansiell kris är det 
synnerligen viktigt att människor får 
behålla sina jobb eller att de får återvända 
till arbetslivet. 

Or. fr

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 77

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10) Artikel 77 ska ersättas med följande: utgår
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”Artikel 77
Gemensamma regler för beräkning av 

mellanliggande betalningar och 
slutbetalningar

1. Mellanliggande betalningar och 
slutbetalningar ska beräknas genom att 
den medfinansieringssats som anges för 
varje prioriterat område i beslutet om det 
berörda operativa programmet tillämpas 
på de stödberättigande utgifter som anges 
för det prioriterade området i varje 
utgiftsdeklaration som attesterats av den 
attesterande myndigheten.
Gemenskapsstödet genom mellanliggande 
betalningar och slutbetalningar får dock 
inte vara högre än det offentliga stödet 
och det maximala stödbeloppet från 
fonderna för varje prioriterat område 
enligt kommissionens beslut om 
godkännande av det operativa
programmet.
2. Genom avvikelse från punkt 1 
första stycket och i fråga om operativa 
program som medfinansieras av ESF får 
kommissionens mellanliggande 
betalningar för utgiftsdeklarationer som 
medlemsstaterna skickat senast 
den 31 december 2010 utgöra 100 % av 
det offentliga stödet för varje prioriterat 
område enligt vad som anges för det 
prioriterade området i den 
utgiftsdeklaration som attesterats av den 
attesterande myndigheten, om 
medlemsstaten så begär för att underlätta 
genomförandet av krisåtgärder. Om en 
medlemsstat väljer denna möjlighet ska 
kommissionen tillämpa denna ordning på 
alla ansökningar om mellanliggande 
betalningar som skickas senast den 
31 december 2010 för det operativa 
programmet i fråga.
Skillnaden mellan det totalbelopp som 
betalas enligt första stycket och det belopp 
som beräknas enligt punkt 1 första stycket 
ska inte beaktas vid beräkningen av 
mellanliggande betalningar för 
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utgiftsdeklarationer som sänts efter 
den 31 december 2010. Denna skillnad 
ska emellertid beaktas vid tillämpningen 
av artikel 79.1 och vid beräkningen av 
slutbetalningen.”

Or. fr


