
AD\808147SV.doc PE430.307v03-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

2009/0107(COD)

17.3.2010

YTTRANDE
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

till utskottet för regional utveckling

över förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) 
nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden med 
avseende på förenkling av vissa krav och med avseende på vissa bestämmelser 
om den ekonomiska förvaltningen
(KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))

Föredragande: Regina Bastos



PE430.307v03-00 2/15 AD\808147SV.doc

SV

PA_Legam



AD\808147SV.doc 3/15 PE430.307v03-00

SV

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.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1
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Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Det är av stor vikt att i högre grad 
utnyttja synergieffekter och 
komplementaritet mellan de olika 
finansiella instrument som står till 
förfogande, t.ex. Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, 
Sammanhållningsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Europeiska fonden för integration, 
programmet för gemenskapsåtgärder på 
folkhälsoområdet och 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling, för att uppnå de 
komplexa målen för EU:s 2020-strategi, 
som har till syfte att skapa en 
intelligentare och miljövänligare tillväxt 
som präglas av social delaktighet och att 
på ett effektivare sätt stödja de minst 
gynnade mikroregionerna och de mest 
sårbara grupperna som står inför 
komplexa flerdimensionella problem. 

Ändringsförslag 2

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 
unionsmedlen, påskynda investeringar på 
samtliga förvaltningsnivåer – från 
nationell till lokal nivå – samt öka stödets 
effekter på ekonomin och främja 
skapandet av varaktiga arbetstillfällen, 
som garanterar ett deltagande i samhället 
och i dess aktörers verksamhet, särskilt de 
små och medelstora företagen, för att på 
så sätt öka sysselsättningen, är det 
dessutom nödvändigt att reglerna för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden och 
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Sammanhållningsfonden förenklas 
ytterligare, på unionsnivå och på nationell 
nivå.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att göra det lättare att anpassa de 
operativa programmen efter den pågående 
finansiella och ekonomiska krisen bör 
medlemsstaterna, istället för en 
utvärdering, göra en analys som visar att 
ett operativt program bör ses över.

(6) För att göra det lättare att anpassa de 
operativa programmen efter den pågående 
finansiella och ekonomiska krisen och de 
effekter krisen fått för företagen och 
sysselsättningen bör medlemsstaterna, 
istället för en utvärdering, göra en analys 
som visar att ett operativt program bör ses 
över.

Ändringsförslag 4

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 
betalningar till 100 % av det offentliga 
stödet till varje prioriterat område i 

utgår
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operativa program som medfinansierats 
av ESF, utan att detta ändrar de 
nationella medfinansieringsskyldigheter 
som gäller för operativa program under 
programperioden i sin helhet.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Det är nödvändigt att de operativa 
programmen genomförs korrekt och att 
unionsmedlen utnyttjas optimalt för att 
man ska kunna tillgodose behovet av att 
vidta aktiva arbetsmarknadsåtgärder 
såsom utbildning av arbetslösa, 
förutseende och hantering av 
omstruktureringar, utveckling av 
anställdas kompetens för att tillgodose 
arbetsmarknadens behov i 
överensstämmelse med ekonomin och 
tillhandahållande av praktikplatser av 
hög kvalitet för ungdomar. Under en 
ekonomisk och finansiell kris är det 
synnerligen angeläget att människor kan 
kvarstå i arbete eller hitta sysselsättning.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) I kristider, särskilt när trycket på 
arbetsmarknaden är större och risken för 
uppsägningar stiger, är det nödvändigt att 
kunna reagera flexibelt för att målinriktat 
kunna stödja särskilt drabbade 
medlemsstater eller enskilda regioner. 
Därför är det viktigt att skapa regler som 
också i framtiden gör det möjligt för 
Europeiska socialfonden att snabbt 
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reagera för att undvika förseningar med 
att genomföra programmen och negativa 
effekter på bevarandet och skapandet av 
framtidsdugliga arbetsplatser som 
garanterar samhällsdeltagande.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Med hänsyn till de exceptionella 
omständigheterna och de avsevärda och 
exempellösa effekter som den aktuella 
ekonomiska och finansiella krisen har på 
medlemsstaternas budgetar krävs en extra 
delutbetalning av förskottet för 2010 för 
de medlemsstater eller enskilda regioner i 
medlemsstaterna som drabbats värst av 
krisen; detta för att möjliggöra ett 
välfungerande kapitalflöde och för att 
betalningar ska kunna utbetalas till 
förmånstagarna under genomförandet av 
programmen.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Tidsfristen för beräkningen av det 
automatiska återtagandet av det årliga 
budgetåtagande som hänför sig till det 
totala årliga bidraget 2007 bör förlängas 
för att förbättra utnyttjandet av medel som 
anslagits för vissa operativa program. En 
sådan flexibilitet är nödvändig eftersom 
programmen godkändes sent och kom i 
gång långsammare än beräknat. Med 
hänsyn till krisen kan man på så vis ge ett 
tillräckligt stöd till initiativ som syftar till 
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att bevara och skapa flera arbetstillfällen.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 4a (ny)
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Artikel 47.1 ska ersättas med 
följande: 
”1. Syftet med utvärderingarna är att 
förbättra kvaliteten, måluppfyllelsen och 
kontinuiteten i stödet från fonderna och 
strategin för samt genomförandet av de 
operativa programmen mot bakgrund 
av den berörda medlemsstatens eller 
regionens särskilda strukturella problem 
samtidigt som hänsyn tas till målet om 
en hållbar utveckling och till relevant 
EU-lagstiftning i fråga om 
miljökonsekvenser, inklusive åtgärder för 
en miljö som är tillgänglig för personer 
med funktionsnedsättning, och strategisk 
miljöbedömning.”

Motivering

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.
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 5a (ny)
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 55 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) I artikel 55.2 ska tredje stycket 
ersättas med följande: 
”Vid beräkningen ska 
förvaltningsmyndigheten ta hänsyn till 
den referensperiod som är lämplig för 
den berörda investeringskategorin, till 
projektkategorin, till den normalt 
förväntade lönsamheten för den 
investeringskategori som det gäller, till 
tillämpningen av principen att 
förorenaren betalar, och där så är 
lämpligt, till överväganden om skälighet 
mot bakgrund av den berörda 
medlemsstatens relativa välstånd.”

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 6
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 55 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det objektivt inte är möjligt att 
uppskatta inkomsterna i förväg, ska de 
nettoinkomster som genererats inom fem år 
efter det att en insats avslutats dras av från 
de inkomster som deklarerats till 
kommissionen.

3. Om det objektivt inte är möjligt eller 
tekniskt tillförlitligt att uppskatta 
inkomsterna i förväg, ska de 
nettoinkomster som genererats inom fem år 
efter det att en insats avslutats dras av från 
de inkomster som deklarerats till 
kommissionen.
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Ändringsförslag 12

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
”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 
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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 
utgiftsdeklarationer som sänts efter 
den 31 december 2010. Denna skillnad 
ska emellertid beaktas vid tillämpningen 
av artikel 79.1 och vid beräkningen av 
slutbetalningen.”

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 11a (ny)
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 82 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) I artikel 82.1 ska följande led läggas 
till:
”(ea) För de medlemsstater som 2009 fått 
bidrag enligt rådets förordning (EG) 
nr 332/2002 av den 18 februari 2002 om 
upprättandet av ett system för 
medelfristigt ekonomiskt stöd till 
medlemsstaters betalningsbalans1, eller 
medlemsstater vars BNP 2009 jämfört 
med föregående år sjunkit med mer än 
tio procent i reala termer eller vars 
arbetslöshetsnivå antingen totalt eller i 
vissa regioner stigit med mer än 
tre procentenheter jämfört med 
föregående år: år 2010 två procent av 
bidraget från Sammanhållningsfonden 
och fyra procent av bidraget från 
Europeiska socialfonden till det operativa 
programmet.
____________

1 EUT L 53, 23.2.2002, s. 1.”
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 12a (ny)
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 93 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Artikel 93.1 ska ersättas med 
följande: 
”1. Kommissionen skall automatiskt 
återta den del av det belopp som 
beräknats i enlighet med andra stycket för 
ett operativt program som inte har 
använts för betalning av 
förhandsfinansiering eller 
mellanliggande betalningar eller för 
vilken någon ansökan om betalning inte 
har sänts i överensstämmelse med 
artikel 86 senast den 31 december det 
andra året efter det år då 
budgetåtagandet för programmet 
gjordes, med det undantag som nämns i 
punkt 2.
När det gäller det automatiska 
återtagande som avses i första stycket ska 
kommissionen fastställa beloppet genom 
att till varje budgetåtagande för åren 
2008–2013 lägga till en sjättedel av det 
årliga budgetåtagande som hänför sig till 
det totala årliga anslaget för 2007.”

Motivering

Genom att skjuta fram det automatiska återtagande som hänför sig till åtaganden som 
gjordes 2007 uppnår man en viss flexibilitet i en situation där antagandet av de operativa 
programmen har varit långsammare än väntat.

Ändringsförslag 15
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Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 12b (ny)
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 93 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) I artikel 93 ska följande punkt 
läggas till:
”2a. Genom undantag från punkt 1 första 
stycket och punkt 2 ska tidsfristerna för 
det automatiska återtagandet inte gälla 
det årliga budgetåtagande som hänför sig 
till det totala årliga anslaget för 2007.”

Motivering

Genom att skjuta fram det automatiska återtagande som hänför sig till åtaganden som 
gjordes 2007 uppnår man en viss flexibilitet i en situation där antagandet av de operativa 
programmen har varit långsammare än väntat.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Övergångsbestämmelser

Med hänsyn till de exceptionella 
omständigheterna för övergången till de 
regler om återtagande som införs genom 
denna förordning ska de anslag som 
annullerats på grund av kommissionens 
återtaganden för räkenskapsåret 2007, vid 
genomförandet av artikel 93.1 första 
stycket och artikel 97 i förordning (EG) 
nr 1083/2006, i enlighet med artikel 11 i 
budgetförordningen, återställas i den mån 
det är nödvändigt för genomförandet av 
bestämmelserna i artikel 93.1 andra 
stycket i förordning (EG) nr 1083/2006.
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Motivering

Genom att skjuta fram det automatiska återtagande som hänför sig till åtaganden som 
gjordes 2007 uppnår man en viss flexibilitet i en situation där antagandet av de operativa 
programmen har varit långsammare än väntat.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1b
Kommissionen ska rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
förordningens effekter på 
betalningsnivåerna och i vilken 
utsträckning den kommer att beakta 
betalningsnivåerna i sitt budgetförslag. 
Kommissionens rapport bör också 
innehålla en bedömning av förordningens 
effekter på sysselsättningen och den 
sociala integrationen.
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