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KORT BEGRUNDELSE

I juli 2009 forelagde Kommissionen et forslag om ændring af grundforordningen om 
strukturfondene, forordning (EF) 1083/2003. Sigtet med forslaget var at tilbyde yderlige 
økonomiske incitamenter til visse medlemsstater, som var hårdt ramt af den økonomiske 
krise. Forslaget fulgte i kølvandet på den europæiske økonomiske genopretningsplan i en 
situation, hvor gennemførelsesbestemmelserne i grundforordningen allerede var blevet ændret 
i 2009 for at skabe større fleksibilitet i forbindelse med udbetalingen af forskud. 

Hovedindholdet i Kommissionens forslag er at kunne tackle konsekvenserne af finanskrisen, 
dvs. problemerne med stramningen af kreditpolitikken og begrænsningerne for 
budgetpolitikken. Den foreslåede løsning bestod i midlertidigt at gøre det muligt for de 
medlemsstater, som har alvorlige likviditetsproblemer, at anmode om en refusion på 100 % 
ved finansiering af arbejdsmarkedsforanstaltninger under Den Europæiske Socialfond, hvilket 
er en undtagelse fra princippet om samfinansiering. Det var planen, at denne undtagelse skulle 
være gældende i 2009 og 2010, og forventningen var, at den skulle stimulere uddannelse, 
forbedring af kompetencer og tilvejebringelse af gode lærepladser. Endelig foreslog 
Kommissionen en række foranstaltninger med henblik på en yderligere forenkling af 
forordning (EF) 1083/2006.

Rådet behandlede forslaget i efteråret 2009 og nåede frem til en enstemmig holdning den 20. 
november samme år. Rådet afviste ideen om en refusion på 100 %, men godkendte alle de 
øvrige ændringer, som Kommissionen havde foreslået. 

Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 indebar en ændring i 
lovgivningsproceduren til gavn for Parlamentet. I stedet for proceduren med samstemmende 
udtalelse, hvor Parlamentet kun havde mulighed for at sige ja eller nej, har dette nu fået fuld 
indflydelse på indholdet af teksten under den almindelige lovgivningsprocedure. 

Forslagets budgetmæssige konsekvenser

Kommissionen har foreslået en række ændringer, som sigter mod at forenkle reglerne for 
gennemførelsen af strukturfondene.  De mest konkrete ændringer vedrører større projekter, 
herunder det gældende loft. Vedtages forslaget, vil der være et loft på 50 mio. EUR for alle 
større projekter (på nuværende tidspunkt er der et separat loft for miljøprojekter på 25 mio. 
EUR). Desuden skal de større projekter også beskyttes mod automatisk frigørelse. De fleste af 
de øvrige ændringer er temmelig beskedne, men de imødekommer Parlamentets ønsker om en 
forenkling, som f.eks. blev fremsat under budgetsamrådet i november 2009. Parlamentet og 
Rådet vedtog ved denne lejlighed en fælles erklæring om forenklingen og en mere målrettet 
anvendelse af strukturfondene. Derfor kan de initiativer til en forenkling, som Kommissionen 
foreslår, støttes. 

Et mere kompliceret problem vedrører forslaget om midlertidigt at frafalde forpligtelsen til 
samfinansiering for operationelle programmer, som finansieres af ESF. Det ville ikke have 
nogen indflydelse på forpligtelsesbevillingerne i 2010, men ville midlertidigt medføre en 
forhøjelse af betalingsbevillingerne, såfremt medlemsstaterne besluttede at gøre brug af 
muligheden for en refusion på 100 % af mellemliggende betalinger. Forslaget vil ikke 



PE438.465v02-00 4/15 AD\809301DA.doc

DA

indebære nogen ændring af den finansielle ramme, idet EU's "ekstra" udbetalinger i 2010 vil 
være ført tilbage ved beregningen af betalingerne i den endelige opgørelse.  

Selv om den generelle målsætning – anvendelse af strukturfondene med henblik på en bedre 
håndtering af den økonomiske og finansielle krise – er fuldt forenelig med Parlamentets 
holdning, giver den af Kommissionen foreslåede fremgangsmåde anledning til usikkerhed. 
Det fremgår af statistikkerne for udbetalinger under strukturfondene, at der er betydelige 
forskelle medlemsstaterne imellem, især for ESF's vedkommende (se bilag 1). Det samme gør 
sig gældende for indgivelsen af redegørelserne for ordningerne for forvaltning og kontrol.  
Det fremgår af de tilgængelige data, at problemerne befinder sig et andet sted, ikke i 
samfinansieringen, men derimod i medlemsstaternes kapacitet til at forvalte fondene på 
nationalt niveau. En fuldstændig og midlertidig finansiering fra EU's side vil være i strid med 
princippet om samfinansiering og vil kunne øge risikoen for uregelmæssigheder. De yderlige 
omkostninger i medfør af Kommissionens forslag vil andrage 4,1 mia. EUR i 2010. Dette vil 
indebære en forøgelse på 50 % af ESF-betalingerne i 2010. 

Det er beklageligt, at Kommissionens forslag ikke indeholder nogen konsekvensanalyse. Det 
står ikke klart, hvad de forventede følger og den reelle merværdi vil være. 

Rådet har allerede forkastet princippet om en finansiering på 100 %. Det har i stedet foreslået 
en forlængelse af fristen for beregning af den automatiske frigørelse af den årlige 
budgetforpligtelse vedrørende det samlede årlige bidrag for 2007 med henblik på at øge 
absorberingen af midler, der er afsat til bestemte operationelle programmer. Rådet begrunder 
dette med, at der vil være behov for fleksibilitet på grund af en langsommere iværksættelse og 
en senere godkendelse af de operationelle programmer end forventet. 

Desuden foreslår Rådet at øge udbetalingen af forskud fra ESF og Samhørighedsfonden til de 
operationelle programmer for at forbedre den økonomiske situation i de lande, som er hårdest 
ramt af den økonomiske krise. De medlemsstater, som har fået bevilget mellemfristet finansiel 
bistand i medfør af forordning (EF) 332/2002, og medlemsstater med et fald i BNP i 2009 på 
over 10 % i forhold til 2008, er berettigede til en yderligere forfinansiering på 2 % fra 
Samhørighedsfonden og 4 % fra ESF. Forslaget vil indebære en forlængelse af 
forskudsbetalingerne på ovennævnte vilkår til 2010. Der er ikke planlagt forskudsbetalinger i 
henhold til den nuværende forordning.

Ordføreren gør opmærksom på, at fem lande kan drage fordel af Rådets forslag om 
forskudsbetalinger (se bilag 2). De samlede omkostninger i forbindelse med denne 
foranstaltning vil være 0,776 mia. EUR (0,4 mia. for Samhørighedsfonden og 0,3776 mia. 
EUR for ESF).

Det er ordførerens opfattelse, at Rådets holdning imødekommer Parlamentets ønske om 
forenkling og fleksibilitet. Samtlige lande kan potentielt drage fordel af udsættelsen af den 
automatiske frigørelse, men de lande, der har de største problemer, kan opnå yderligere 
forskudsbetalinger. Ordførerens ændringsforslag afspejler denne holdning. Det siger sig selv, 
at Kommissionen efter vedtagelsen af retsgrundlaget bør udarbejde et tilsvarende forslag til et 
ændringsbudget, som skal behandles og vedtages af budgetmyndigheden.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1a. henviser til Rådets erklæring af 10. 
juli 2009 om betalingsbevillinger og 
opfordrer Kommissionen til om 
nødvendigt at forelægge et 
ændringsbudget, som skal dække behovet 
for yderligere betalingsbevillinger i 2010;

Ændringsforslag 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1b. støtter den foreslåede fremskynding af 
betalingerne, men understreger, at den 
overordnede finansielle programmering 
bør overholdes; henviser til, at der bør 
træffes afgørelse om størrelsen af de 
endelige betalinger under den resterende 
programmeringsperiode i forbindelse med 
den årlige budgetprocedure;

Ændringsforslag 3

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 c (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1c. betoner, at en eventuel fritagelse fra 
N+2-regelen fortsat bør være en 
undtagelse og kun bør finde anvendelse 
for betalingsbevillingerne i 2007; 
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Ændringsforslag 4

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 
programmer over hele 
programmeringsperioden.

udgår

Begrundelse

Forslaget om at frafalde forpligtelsen til samfinansiering kan ikke accepteres, end ikke 
midlertidigt, idet dette vil øge risikoen for uregelmæssigheder og strider mod et 
grundlæggende princip i strukturpolitikken. 
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Ændringsforslag 5

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 

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 
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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, 
stk. 1, og ved beregningen af betalingen af 
saldoen."

Begrundelse

Forslaget om at frafalde forpligtelsen til samfinansiering kan ikke accepteres, end ikke 
midlertidigt, idet dette vil øge risikoen for uregelmæssigheder og strider mod et 
grundlæggende princip i strukturpolitikken.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 11 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1083/2006
Artikel 82 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) I artikel 82, stk. 1, andet afsnit, 
indsættes følgende litra:

"ea) for medlemsstater, der i 2009 har 
modtaget lån i henhold til Rådets 
forordning (EF) nr. 332/2002 af 18. 
februar 2002 om indførelse af en 
mekanisme for mellemfristet 
betalingsbalancestøtte til 
medlemsstaterne*, eller medlemsstater 
med et fald i BNP i 2009 udtrykt i faste 
priser på mere end 10 % i forhold til 
2008: i 2010 2 % af bidraget fra 
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Samhørighedsfonden og 4 % af bidraget 
fra Den Europæiske Socialfond til det 
operationelle program.
*EFT L 53 af 23.2.2002, s. 1.”

Begrundelse

På et tidspunkt præget af en alvorlig finanskrise er der god grund til at fastholde 
forskudsbetalinger fra Samhørighedsfonden og Den Europæiske Socialfond for de lande, der 
befinder sig i den mest sårbare økonomiske situation.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 11 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1083/2006
Artikel 82 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11b) I artikel 82, stk. 1, indsættes som 
afsnit 2a: 

"Med henblik på anvendelse af 
kriterierne omhandlet i andet afsnit, litra 
f), vil beregningerne af BNP blive baseret 
på Kommissionens statistik offentliggjort i 
november 2009 **. 
** European Economic Forecast Autumn 
2009 (EUROPEAN ECONOMY. No. 10, 
2009. Den Europæiske Unions 
Publikationskontor, Luxembourg)."

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1083/2006
Artikel 93 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a) I artikel 93 foretages følgende 
ændringer: 
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a) Stk. 1 affattes således:

"1. Kommissionen frigør automatisk 
enhver del af det beløb, der er beregnet i 
henhold til andet afsnit i forbindelse med 
et operationelt program, som ikke er 
blevet anvendt til betaling af 
forfinansieringen eller de 
mellemliggende betalinger, eller for 
hvilket der ikke er fremsendt 
betalingsanmodning, jf. artikel 86, 
senest den 31. december i det andet år 
efter året for indgåelsen af 
budgetforpligtelsen under programmet, 
med den undtagelse, der er nævnt i stk. 
2.
Med henblik på automatisk frigørelse 
beregner Kommissionen beløbet ved at 
tilføje en sjettedel af den årlige 
budgetforpligtelse vedrørende det samlede 
årlige bidrag for 2007 til hver af 
budgetforpligtelserne for årene 2008 til 
2013."

Begrundelse

En udsættelse af den automatiske frigørelse i forbindelse med forpligtelser afgivet i 2007 
giver en vis fleksibilitet i en situation, hvor godkendelsen af de operationelle programmer har 
været langsommere end forventet.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1083/2006
Artikel 93 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Efter stk. 2 indsættes følgende stykke:

"2a. Uanset stk. 1, første afsnit, og stk. 2, 
finder fristen for automatisk frigørelse 
ikke anvendelse på den årlige 
budgetforpligtelse vedrørende det samlede 
årlige bidrag for 2007."
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Begrundelse

En udsættelse af den automatiske frigørelse i forbindelse med forpligtelser afgivet i 2007 
giver en vis fleksibilitet i en situation, hvor godkendelsen af de operationelle programmer har 
været langsommere end forventet.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Overgangsforanstaltninger

Med henblik på at tage hensyn til de 
særlige omstændigheder i forbindelse med 
overgangen til de regler for frigørelse, der 
indføres med denne forordning, vil 
bevillinger, der er blevet annulleret på 
grund af frigørelser foretaget af 
Kommissionen i regnskabsåret 2007 i 
forbindelse med gennemførelsen af artikel 
93, stk. 1, første afsnit, og artikel 97 i 
forordning (EF) nr. 1083/2006, jf. artikel 
11 i finansforordningen, blive genopført i 
det omfang, der er nødvendigt for at 
gennemføre andet afsnit i artikel 93, stk. 
1, i forordning (EF) nr. 1083/2006.

Begrundelse

En udsættelse af den automatiske frigørelse i forbindelse med forpligtelser afgivet i 2007 
giver en vis fleksibilitet i en situation, hvor godkendelsen af de operationelle programmer har 
været langsommere end forventet.
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ANNEX 1

Ireland 0,375 1,357 239,704049 107,25864 44,75 28,60 -7,5 -12,5
Austria 0,52 1,07 219,311877 135,605042 61,83 26,08 -3,7 -4,3
Portugal 6,5 9,2 2736,7585 1337,786947 48,88 20,58 -2,9 -8
Estonia 0,4 0,5 111,547437 74,599859 66,88 18,65 -13,7 -3
Belgium 1,1 2,3 460,081845 202,621213 44,04 18,42 -2,9 -5,9
Germany 9,4 11,7 3936,061738 1623,748625 41,25 17,27 -5 -3,4
Finland 0,6 1,4 287,946526 100,566102 34,93 16,76 -6,9 -2,8
Slovakia 1,03 2,04 620,470241 161,539025 26,03 15,68 -5,8 -6,3
France 5,4 10,3 2220,721732 830,789639 37,41 15,38 -2,2 -8,3
UK 5,2 8,8 1984,038687 772,319065 38,93 14,85 -4,6 -2,1
Denmark 0,255 0,51 104,886382 36,585631 34,88 14,35 -4,5 -2
Poland 10 12 4177,842571 1426,862629 34,15 14,27 1,2 -6,4
Italy 6,9 15,2 2835,654787 980,54229 34,58 14,21 -4,7 -5,3
Sweden 0,7 1,4 284,68422 98,078803 34,45 14,01 -4,6 -2,1
Luxemburg 0,025 0,05 10,391817 3,217154 30,96 12,87 -3,6 -2,2
Lithuania 1 1,2 393,418438 128,725163 32,72 12,87 -18,1 -9,8
Hungary 3,7 4,3 1632,694387 441,791478 27,06 11,94 -6,5 -4,1
Latvia 0,6 0,7 198,074632 69,426462 35,05 11,57 -18 -9
Cyprus 0,12 0,15 79,923551 10,944799 13,69 9,12 -0,7 -3,5
Malta 0,112 0,132 30 10,151429 33,84 9,06 -2,2 -4,5
Romania 3,7 4,4 1084,857624 333,089837 30,70 9,00 -8 -7,8
Czech 3,8 4,5 1477,341995 341,023034 23,08 8,97 -4,8 -6,6
Slovenia 0,8 0,9 361,979278 71,256188 19,69 8,91 -7,4 -6,3
Bulgaria 1,2 1,4 384,262014 106,691388 27,77 8,89 -5,9 -0,8
Greece 4,4 5,7 1924,202595 355,354149 18,47 8,08 -1,1 -12,2
Netherlands 0,85 2 341,657375 65,573361 19,19 7,71 -4,5 -4,7

Total 76,687 114,209 30875,2728 10888,90097
 Average :35,26 Average :14,2

Difference between best and worse Difference between best and worse MS under average MS under average
Payment rate : 2,48 times (248%) Payment rate: 2,69 times (269%) Payment rate level: Payment rate level:
Best Payment rate: 66,8% Best Payment rate : 28,6% 18/27=66% 18/27=66%

Payments rate 1: 
accumul. payments / 

accumul. 
commitments, 
2009/12/31, %

Member 
States

Accumulated 
payments till 

2009/12/31, million 
EUR

Accumulated 
Commitments till 

2009/12/31, 
million EUR

Total ESF 
fund billion 

EUR

EU financing 
ESF fund 

billion EUR

Budget deficit, 
general 

government 
balance, 

2009/2008, % 
GDP

 GDP 
change 

2009/2008 
%

Payments rate 2: 
accumul. payments 

/ EU financing, 
2009/12/31, %
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ANNEX 2

2007-2013

Cohesion Fund European Social Fund
EU 
financing,
billion EUR

National
co financing, 
billion EUR

Total 
funds, 
billion 
EUR

2% of EU 
financing, 
billion EUR

EU 
financi
ng,
billion 
EUR

National
co financing, 
billion EUR

Total funds, 
billion EUR

4% of EU
financing,
billion 
EUR

Countries

Estonia 1,1 0,2 1,3 0,022 0,4 0,05 0,5 0,016

Hungary 8,6 1,5 10,1 0,172 3,7 0,6 4,3 0,148

Latvia 1,5 0,5 2 0,03 0,6 0,12 0,7 0,024

Lithuania 2,3 0,5 2,8 0,046 1 0,2 1,2 0,04

Romania 6,5 1,3 7,8 0,13 3,7 0,7 4,4 0,148

I alt 20 4 24 0,4 9,4 1,67 11,1 0,376
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