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KORT BEGRUNDELSE 

Ordføreren noterer sig Kommissionens forslag om at åbne mulighed for, at medlemsstaterne 

helt eller delvist kan anvende den resultatreserve, der er fastsat i forordningen om fælles 

bestemmelser, med henblik på at støtte medlemsstaternes tilsagn om strukturreformer. 

Beslutningen om at anvende resultatreserven til strukturreformer vil være helt op til 

medlemsstaterne, som i givet fald skal forelægge et officielt forslag om denne omfordeling, 

herunder om foranstaltninger til gennemførelse af reformen, delmål, mål og en tidsplan. 

Kommissionen skal vurdere forslaget og træffe en afgørelse ved hjælp af en 

gennemførelsesretsakt. 

Formålet med det europæiske semester er at sætte medlemsstaterne i stand til at koordinere 

deres økonomiske politikker ved at: 

• sikre sunde offentlige finanser (undgåelse af for stor offentlig gæld) 

• forhindre uforholdsmæssigt store makroøkonomiske ubalancer i EU  

• støtte strukturreformer med henblik på at skabe flere arbejdspladser og vækst samt ved at 

• fremme investeringer.  

Medlemsstaternes myndigheder redegør for deres planer om, hvordan de skal anvende 

midlerne fra de europæiske struktur- og investeringsfonde mellem 2014 og 2020 i 

partnerskabsaftalerne med efterfølgende godkendelse fra Europa-Kommissionen. 

Det er medlemsstaternes ansvar at fremsætte forslag om, hvilke konkrete programmer og 

projekter, de europæiske struktur- og investeringsfonde skal finde anvendelse på. 

Resultatreserven har til formål at fremme fokus på performance og på opfyldelse af målene i 

EU-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og udgør 6 % af den samlede 

bevilling til målet om investeringer i vækst og beskæftigelse samt til ELFUL og til 

foranstaltninger, der finansieres under delt forvaltning inden for rammerne af EHFF-

forordningen, som er etableret i hver enkelt medlemsstat. 

Muligheden for at bruge resultatreserven til strukturreformer undergraver klart såvel det 

oprindelige formål med denne som formålet med samhørighedspolitikken, eftersom 

resultatreserven blev oprettet for at bevilge midler til de ESIF-programmer, der har nået deres 

delmål. Eftersom Kommissionen vil foretage en gennemgang af disse programmer i 2019, har 

programmerne bestræbt sig på at nå delmålene og kalkuleret med midler fra resultatreserven. 

Hvis medlemsstaterne nu kan beslutte at anvende reserven til et andet formål, kan det føre til, 

at samhørighedsprogrammerne oplever økonomisk usikkerhed og forsinkelser i 

gennemførelsen. Incitamentet for, at ESIF-programmerne skal lykkes, vil dermed forsvinde. 

****** 

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om Regionaludvikling, der er korresponderende 

udvalg, til at foreslå, at Kommissionens forslag forkastes. 
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