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KORTFATTAD MOTIVERING

De allvarliga återverkningarna på den europeiska ekonomin väntas minska den potentiella 
tillväxttakten på medellång sikt och reducera den faktiska tillväxten avsevärt under 2009 och 
2010. Dessa dystra ekonomiska utsikter kommer att påverka medlemsstaternas offentliga 
finanser på ett mycket negativt sätt. Det är därför risk att genomförandet av 
sammanhållningspolitiken utsätts för stora störningar, eftersom det krävs nationell 
samfinansiering för att strukturfonderna ska ställa medel till förfogande. 

Vissa nu gällande bestämmelser borde anpassas för att man ska kunna påskynda 
genomförandet av investeringsprojekt och tillhandahållandet av gemenskapsmedel till gagn 
för EU:s medlemsstater och regioner.

Bland dessa kan man nämna bestämmelserna om förhandsfinansiering och om 
utgiftsdeklaration samt bestämmelserna om stödberättigande utgifter och om 
finansieringstekniska instrument.

Det här förslaget syftar till att göra det möjligt för medlemsstaterna att dra full nytta av den 
flexibilitet som finns, och om så krävs ändra eller förenkla programmen för att anpassa dem 
efter de nya omständigheterna.

De ändringar av förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden som 
kommissionen föreslagit syftar till att motverka de negativa effekterna av den ekonomiska 
krisen, för att på kort sikt påskynda genomförandet av fonderna till gagn för realekonomin, 
bl.a. genom ett ökat stöd till de små och medelstora företagen.

För att uppnå dessa mål föreslår kommissionen att

– utvidga tillämpningsområdet för artikel 44 om finansieringstekniska instrument till att 
gälla Europeiska investeringsbankens (EIB) och Europeiska investeringsfondens (EIF) 
stöd till medlemsstaterna för att förbereda och genomföra operativa program,

– ändra artikel 56 om stödberättigande utgifter i syfte att klarlägga möjligheterna att ersätta 
allmänna omkostnader med schablonbelopp och att tillåta bidrag in natura som 
bidragsberättigande utgifter för inrättande av eller bidrag till fonder,

– ändra bestämmelserna om utgiftsdeklarationer (i) för större projekt för att avskaffa 
förbudet att låta utgifter för större projekt ingå i ansökningar om mellanliggande 
betalningar innan hela projektet godkänts av kommissionen, samt (ii) för statligt stöd 
enligt artikel 87 i fördraget för att avskaffa den gräns på 35 % för de förskott som 
stödbeviljande organ betalar ut så att förskotten kan uppgå till 100 %, medan övriga 
villkor förblir oförändrade, och

– öka den tredje delbetalningen av förhandsfinansieringen (2009) med 2 % för 
strukturfonderna för medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 
eller senare och införande av en tredje delbetalning (2009) på 2,5 % för strukturfonderna 
för medlemsstater som ingick i Europeiska unionen före den 1 maj 2004. I fråga om målet 
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om ett europeiskt territoriellt samarbete, en ökning med 2 % för 2009 om minst en 
medlemsstat som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 eller senare deltar i 
programmet.

******

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för regional utveckling att 
som ansvarigt utskott föreslå att parlamentet ger sitt samtycke.
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