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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 små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Disse 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 (EF) 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:

Ændringsforslag 1
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Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Understreger, at det er vigtigt i højere 
grad at udnytte synergien og 
komplementariteten mellem de forskellige 
finansielle instrumenter, der er til 
rådighed, herunder Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Socialfond, Den Europæiske 
Integrationsfond, programmet for 
Fællesskabets indsats inden for 
folkesundhed og Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne med henblik på at 
opfylde de komplekse målsætninger i 
EU's 2020-strategi, som sigter mod en 
mere intelligent, socialt inkluderende og 
grøn vækst og mod en mere effektiv støtte 
til de dårligst stillede mikroregioner og de 
mest sårbare grupper, som kæmper med 
komplekse, flerdimensionale ulemper. 

Ændringsforslag 2

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 Unionens 
midler, bidrage til at fremskynde 
investeringerne på alle 
forvaltningsniveauer – fra nationalt til 
lokalt niveau – samt øge virkningerne 
heraf for økonomien og skabelsen af 
bæredygtige job, der sikrer inddragelse i 
samfundet, og dens aktører, navnlig 
SMV'er, for herigennem at øge 
beskæftigelsen, er det også nødvendigt 
yderligere at forenkle bestemmelserne om 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden på 
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EU-niveau såvel som på nationalt niveau.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at gøre det nemmere at tilpasse de 
operationelle programmer med henblik på 
at imødegå den aktuelle finansielle og 
økonomiske krise bør medlemsstaterne i 
stedet for en evaluering fremlægge en 
analyse, der retfærdiggør revisionen af et 
operationelt program.

(6) For at gøre det nemmere at tilpasse de 
operationelle programmer med henblik på 
at imødegå den aktuelle finansielle og 
økonomiske krise og dens konsekvenser 
for virksomhederne og beskæftigelsen bør 
medlemsstaterne i stedet for en evaluering 
fremlægge en analyse, der retfærdiggør 
revisionen af et operationelt program.

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 

udgår
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programmer over hele 
programmeringsperioden.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Det er nødvendigt at gennemføre 
operationelle programmer præcist og at 
anvende EU-midler optimalt for at 
reagere på behovet for at gennemføre 
aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, 
f.eks. uddannelse af arbejdsløse, 
forberedelse og forvaltning af 
strukturændringer, videreuddannelse af 
ansatte til arbejdsmarkedets behov i 
overensstemmelse med økonomien samt 
skabelse af lærepladser af høj kvalitet for 
unge mennesker. Under en økonomisk og 
finansiel krise er det særlig nødvendigt at 
holde folk i beskæftigelse eller give dem 
mulighed for at finde et job.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Navnlig i krisetider, hvor presset på 
arbejdsmarkedet og risikoen for 
afskedigelser stiger, er det nødvendigt at 
kunne reagere fleksibelt for målrettet at 
kunne støtte særligt berørte medlemsstater 
eller enkelte regioner. Derfor er det vigtigt 
at skabe regler, som fremover giver Den 
Europæiske Socialfond mulighed for at 
reagere hurtigt for at undgå forsinkelser i 
forbindelse med gennemførelse af 
programmer og negative indvirkninger på 
bevarelsen og skabelsen af 
fremtidsorienterede arbejdspladser, der 
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sikrer inddragelse i samfundet.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) På grund af de usædvanlige 
omstændigheder og i lyset af de 
væsentlige og hidtil usete konsekvenser af 
den aktuelle økonomiske og finansielle 
krise for medlemsstaternes budgetter er 
det nødvendigt med en ekstra del af 
forskuddet for 2010 til de medlemsstater 
eller enkelte regioner, som er hårdest 
ramt af krisen, så midlerne kan udbetales 
korrekt, og der kan udbetales til de 
begunstigede i takt med programmernes 
gennemførelse.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Fristen for at beregne den 
automatiske frigørelse af den årlige 
budgetforpligtelse i forbindelse med det 
samlede årlige bidrag for 2007 bør 
forlænges for at forbedre udnyttelsen af 
midlerne til forskellige operationelle 
programmer. En sådan fleksibilitet er 
nødvendig, fordi programmerne er 
kommet i gang senere end forventet og 
først blev godkendt sent. I lyset af krisen 
vil en foranstaltning sikre rimelig støtte til 
initiativer til at bevare og skabe mere 
beskæftigelse. 

Ændringsforslag 9
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Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning 1083/2006
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Artikel 47, stk. 1, erstattes af følgende: 
"1. Formålet med evalueringerne er at 
forbedre kvaliteten og effektiviteten af 
samt sammenhængen mellem 
interventionerne fra fondene og 
strategien for og gennemførelsen af de 
operationelle programmer sammenholdt 
med de særlige strukturproblemer, der 
gør sig gældende for de pågældende 
medlemsstater og regioner, samtidig 
med at der tages hensyn til målet om 
bæredygtig udvikling og til den 
relevante EU-lovgivning om 
miljøvirkninger, herunder processen for 
at opnå et miljø uden hindringer for 
handicappede, og strategisk 
miljøvurdering."

Begrundelse

This modification serves the obligations laid down in Article 16 of the regulation. Article 16 
stresses the importance of accessibility for people with disabilities where the regulation 
indicates that "accessibility for disabled persons shall be one of the criteria to be observed in 
defining operations co-financed by the Funds and to be taken into account during the various 
stages of implementation". 

This modification also helps implementing the articles 2 (2) and 3 (b) of REGULATION (EC) 
No 1081/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 July 2006 
on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999 in order to make 
Europe a more accessible place for a growing number of ageing and disabled people. This 
proposal also helps the MSs to prepare themselves for planning, coordinating and eventually 
implementing their efforts for realizing same standard measures for people with disabilities in 
the long run with equal basis, with special regards to the UN Convention on the rights of 
persons with disabilities which already had been adopted by the European Council last 
November. The needs of people with disabilities are the same wherever live in the European 
Union and the modification finally serves their ability of mobility as well.

Ændringsforslag 10
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Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning 1083/2006
Artikel 55 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) I artikel 55, stk. 2, erstattes tredje 
afsnit med følgende: 
"Ved beregningen tager 
forvaltningsmyndigheden hensyn til den 
referenceperiode, der er relevant for den 
pågældende investeringskategori, 
projektkategorien, den rentabilitet, der 
normalt forventes af den pågældende 
investeringskategori, og til anvendelsen 
af princippet om, at forureneren betaler, 
og, hvor det er relevant, eventuelt 
rimelighedsbetragtninger i tilknytning 
til den pågældende medlemsstats 
relative velstand."

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Forordning 1083/2006
Artikel 55 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis det ikke er muligt at foretage et 
forudgående objektivt skøn over 
indtægterne, trækkes de nettoindtægter, der 
er skabt i de første fem år efter en 
operations afslutning, fra de udgifter, der er 
opgivet til Kommissionen.

3. Hvis det ikke er muligt eller teknisk 
pålideligt at foretage et forudgående 
objektivt skøn over indtægterne, trækkes 
de nettoindtægter, der er skabt i de første 
fem år efter en operations afslutning, fra de 
udgifter, der er opgivet til Kommissionen.

Ændringsforslag 12

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

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) I artikel 82, stk. 1, tilføjes følgende 
litra:
"ea) for de medlemsstater, som i 2009 
modtog støtte i henhold til Rådets 
forordning (EF) nr. 332/2002 af 18. 
februar 2002 om indførelse af en 
mekanisme for mellemfristet 
betalingsbalancestøtte til 
medlemsstaterne1, eller medlemsstater, 
hvis BNP i 2009 reelt er faldet med over 
10 % i forhold til året før, eller hvis 
arbejdsløshedstal enten totalt eller i visse 
regioner er steget med over 3 procentpoint 
i forhold til året før, i 2010 2 % af andelen 
af Samhørighedsfonden og 4 % af Den 
Europæiske Socialfonds andel af det 
operationelle program.
1 EFT L 53 af 23.2.2002, s. 1.“

Ændringsforslag 14

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

12a) Artikel 93, stk. 1, erstattes af 
følgende: 
"1. Kommissionen frigør automatisk 
enhver del af det beregnede beløb 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.
Til brug for den automatiske frigørelse i 
henhold til 1. pkt. beregner 
Kommissionen beløbet ved at lægge en 
sjettedel af den årlige budgetforpligtelse 
for det samlede årlige bidrag for 2007 til 
hver af budgetforpligtelserne for 2008-
2013."

Begrundelse

En udsættelse af den automatiske frigørelse vedrørende forpligtelser indgået i 2007 giver en 
vis fleksibilitet i en situation, hvor godkendelsen af operationelle programmer er gået 
langsommere end forventet.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12b) I artikel 93 indføjes følgende stykke:
"2a. Uanset stk. 1, første afsnit., og stk. 2, 
gælder fristerne for automatisk frigørelse 
ikke for den årlige budgetforpligtelse for 
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det samlede årlige bidrag for 2007."

Begrundelse

En udsættelse af den automatiske frigørelse vedrørende forpligtelser indgået i 2007 giver en 
vis fleksibilitet i en situation, hvor godkendelsen af operationelle programmer er gået 
langsommere end forventet.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Overgangsordninger

Af hensyn til de usædvanlige forhold ved 
overgangen til de frigørelsesregler, der 
indføres med denne forordning, 
genoprettes bevillinger, som er blevet 
slettet på grund af frigørelser foretaget af 
Kommissionen for regnskabsåret 2007 i 
forbindelse med gennemførelsen af 
artikel, 93, stk. 1, første afsnit, og artikel 
97 i forordning (EF) nr. 1083/2006, i 
henhold til finansforordningens artikel 
11, i det nødvendige omfang for 
gennemførelsen af artikel 93, stk. 1, andet 
afsnit, i forordning (EF) nr. 1083/2006.

Begrundelse

En udsættelse af den automatiske frigørelse vedrørende forpligtelser indgået i 2007 giver en 
vis fleksibilitet i en situation, hvor godkendelsen af operationelle programmer er gået 
langsommere end forventet.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1b
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Kommissionen underretter Europa-
Parlamentet og Rådet om denne 
forordnings virkninger på 
betalingsniveauet og om, i hvilket omfang 
den vil tage højde for betalingsniveauet i 
sit budgetforslag. Kommissionens rapport 
skal også indeholde en vurdering af 
forordningens virkninger på 
beskæftigelsen og social inkludering.
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