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KORTFATTAD MOTIVERING 

Föredraganden har tagit del av kommissionens förslag om att ge medlemsstaterna möjlighet 

att fördela hela eller delar av resultatreserven i förordningen om gemensamma bestämmelser 

till att stödja strukturreformer i medlemsstaterna. Beslutet att använda resultatreserven för 

strukturreformer ska, enligt förslaget, helt och hållet fattas av medlemsstaterna, som måste 

lägga fram ett officiellt förslag för denna omfördelning, med uppgifter om åtgärder för 

genomförandet av reformerna, delmål, mål och en tidsplan. Kommissionen ska sedan 

utvärdera förslaget och anta ett beslut via en genomförandeakt. 

Syftet med den europeiska planeringsterminen är att göra det möjligt för medlemsstaterna att 

samordna sin ekonomiska politik genom att 

• säkerställa sunda offentliga finanser (undvika alltför stor statsskuld), 

• förhindra alltför stora makroekonomiska obalanser i EU,  

• stödja strukturreformer, för att skapa fler jobb och mer tillväxt, och 

• stimulera investeringar.  

Medlemsstaternas myndigheter fastställde sina planer för hur de tänkte använda 

finansieringen från de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) 2014–

2020 i partnerskapsöverenskommelserna, som sen godkändes av kommissionen. 

Det är upp till medlemsstaterna att föreslå konkreta program och projekt som ESI-fondernas 

pengar ska gå till. 

Syftet med resultatreserven är att skärpa fokus på att uppnå resultat och att uppfylla målen i 

unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. Reserven uppgår till 6 procent av de 

totala anslagen till målet Investering för tillväxt och sysselsättning, liksom till Ejflu och till 

åtgärder som finansieras inom ramen för delad förvaltning inom EHFF-förordningen, som 

fastställts för varje medlemsstat. 

Möjligheten att använda resultatreserven för strukturreformer undergräver klart dess 

ursprungliga syfte och syftet med sammanhållningspolitiken, med tanke på att 

resultatreserven inrättades för att anslå medel till sådana ESI-fondsprogram som uppnått sina 

delmål. Kommissionen kommer att göra en översyn av dessa program 2019, och inom 

programmen har man därför strävat efter att uppnå delmålen och räknat med medlen från 

resultatreserven. Om medlemsstaterna nu kan besluta att använda reserven för ett annat 

ändamål kan sammanhållningsprogrammen drabbas av ekonomisk osäkerhet och förseningar i 

genomförandet. Incitamentet för att sträva efter goda resultat inom ESI-programmen skulle gå 

förlorat. 

****** 

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott 

föreslå att kommissionens förslag förkastas. 
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