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KORT BEGRUNDELSE

De alvorlige økonomiske eftervirkninger for den europæiske økonomi vil omfatte en 
reduktion af vækstperspektiverne på mellemlang sig og en betydelig afmatning i realvæksten i 
2009 og 2010. Disse dårlige økonomiske udsigter vil få en stor negativ indvirkning på 
medlemsstaternes offentlige finanser. Endvidere er der risiko for, at de grundlæggende 
forudsætninger for gennemførelse af samhørighedspolitikken, som kræver offentlig 
medfinansiering for at mobilisere strukturfondene, vil blive ødelagt.

I en sådan situation bør visse administrative bestemmelser, som i øjeblikket er gældende, 
tilpasses med henblik på at fremskynde gennemførelsen af investeringsprojekter og 
fremskaffelsen af økonomiske ressourcer fra Fællesskabet til fordel for EU's medlemsstater 
og regioner.

Disse bestemmelser omhandler bl.a. forfinansiering, udgiftsanmeldelser samt 
støtteberettigelse og finansieringstekniske instrumenter.

Kommissionens forslag har til formål at sikre, at medlemsstaterne fuldt ud kan udnytte den 
givne fleksibilitet, herunder om nødvendigt muligheden for at ændre eller forenkle 
programmerne for at tilpasse dem bedst muligt til nye behov.
De foreslåede ændringer til forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for 
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden har til formål at modvirke de negative virkninger af den økonomiske 
krise for på kort sigt at fremskynde implementeringen af fondene til fordel for realøkonomien, 
navnlig ved at øge støtten til SMV'er.

For at nå disse mål foreslår Kommissionen følgende:
– Udvidelse af det område, som artikel 44 om finansieringstekniske instrumenter finder 

anvendelse på, til at omfatte interventioner fra Den Europæiske Investeringsbanks (EIB) 
og Den Europæiske Investeringsfonds (EIF) side til støtte for medlemsstater i 
forbindelse med forberedelse og gennemførelse af operationelle programmer.

– Ændring af artikel 56 om udgifters støtteberettigelse med det formål at præcisere 
mulighederne for at betale generalomkostninger på grundlag af faste satser, og at gøre 
muligt at behandle naturalydelser som støtteberettigede udgifter ved oprettelse af eller 
som bidrag til fondene.

– Ændring af bestemmelserne om udgiftsoversigter: i) for store projekter ved at fjerne 
forbuddet om at medtage afholdte udgifter til store projekter i de mellemliggende 
betalingsanmodninger inden Kommissionens godkendelse af projektet, og ii) for 
statsstøtte som omhandlet i traktatens artikel 87 ved at fjerne grænsen på 35 % for 
forskud udbetalt til modtagerne af det støtteydende organ og således give mulighed for 
at gå helt op til 100 %, mens de øvrige betingelser forbliver uændrede.

– Forhøjelse af den tredje rate af forfinansieringsbeløbet (2009) på 2 % for 
strukturfondene til de medlemsstater, som tiltrådte Den Europæiske Union den 1. maj 
2004 eller senere, indførelse af en tredje rate (2009) på 2,5 % for strukturfondene til de 
medlemsstater, som tiltrådte Den Europæiske Union i dens sammensætning før den 1. 
maj 2004; for så vidt angår målet om europæisk territorialt samarbejde, og hvis mindst 
en af deltagerne i programmet er en medlemsstat, som tiltrådte Den Europæiske Union 
den 1. maj 2004 eller senere, ydes der yderligere 2 % i 2009.
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******

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Regionaludviklingsudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at henstille til Parlamentet at afgive samstemmende 
udtalelse.
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