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KORT BEGRUNDELSE

1. Forslagets indhold
Kommissionens forslag tager sigte på at ændre forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond 
og Samhørighedsfonden, for så vidt angår økonomisk forvaltning. De foreslåede 
foranstaltninger, inden for rammerne af proceduren for samstemmende udtalelse, har til 
formål at imødegå finanskrisen og dens socioøkonomiske virkning ved at fremskynde 
gennemførelsen af strukturfondene og derved sætte gang i væksten og beskæftigelsen 
igennem samhørighedspolitikken.

Forslaget vedrører navnlig følgende ændringer: 

 udvidelse af det område, som artikel 44 om finansieringstekniske instrumenter finder 
anvendelse på, til at omfatte interventioner fra EIB's og EIF's side til støtte for 
medlemsstaterne i forbindelse med forberedelsen og gennemførelsen af operationelle 
programmer

 ændring af artikel 56 om udgifters støtteberettigelse med det formål at præcisere 
mulighederne for at finansiere generalomkostninger på grundlag af faste satser, og at gøre 
det muligt at behandle naturalydelser som støtteberettigede udgifter; denne ændring kunne 
finde anvendelse med tilbagevirkende kraft fra den 1. august 2006

 bestemmelser om udgiftsoversigter:

- i) på den ene side muligheden for at medtage afholdte udgifter til store projekter i de 
mellemliggende betalingsanmodninger inden Kommissionens godkendelse af projektet

- ii) og på den anden side, hvad angår statsstøtte som omhandlet i traktatens artikel 87, 
forhøjelse af loftet på 35 % for forskud udbetalt til modtagerne af det støtteydende organ, 
der tildeler de fulde 100 % af støtten

 forhøjelse af den tredje rate af forfinansieringsbeløbet (2009) på 2 % for strukturfondene til 
de medlemsstater, som tiltrådte EU den 1. maj 2004 eller senere, og indførelse af en tredje 
rate (2009) på 2,5 % for strukturfondene til de medlemsstater, som tiltrådte EU før den 1. 
maj 2004; for så vidt angår målet om europæisk territorialt samarbejde, og hvis mindst én 
af deltagerne i programmet er en medlemsstat, som tiltrådte EU den 1. maj 2004 eller 
senere, ydes der yderligere 2 % i 2009; disse supplerende midler, som stilles til rådighed 
ved årets begyndelse, overføres hurtigt til modtagerne under overholdelse af reglerne om 
forsvarlig økonomisk forvaltning.

2. Ordførerens bemærkninger

Den rådgivende ordfører bifalder Kommissionens forslag samt de andre strukturpolitiske 
foranstaltninger, der følger af Kommissionens genopretningsplan til afhjælpning af krisen, der 
har ramt den finansielle og socioøkonomiske verden, som vil bidrage med et beløb på 6,3 mia. 
EUR.
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Ordføreren bifalder Kommissionens forslag, herunder EIB's deltagelse i den europæiske 
økonomiske genopretningsplan i form af finansieringsordninger eller nye lån og midler og 
lempelser i de eksisterende udvælgelseskriterier vedrørende de foranstaltninger, der 
finansieres over EU-budgettet. Hun beklager dog, at det på nuværende tidspunkt ikke er 
lykkedes for medlemsstaterne at indgå nogen aftale om revision af den flerårige finansielle 
ramme 2007/2013, med henblik på at frigøre 5 mia. EUR til finansiering af det 
transeuropæiske energinet og bredbåndsnet som supplement til genopretningsplanen.
Ordføreren minder om, at samhørighedspolitikken udgør 36 % af den finansielle ramme 
for 2007-2013, dvs. et beløb på 347 mia. EUR i løbende priser, og således udgør et vigtigt 
finansielt instrument, som virker som løftestang for et økonomisk opsving.

Ordføreren mener, at de foranstaltninger vedrørende forfinansiering, som Kommissionen har 
planlagt, vil hjælpe medlemsstaterne med hurtigt at iværksætte operationelle programmer. 
Hun understreger imidlertid, at disse investeringspolitikker skal gennemføres på en ensartet 
og koordineret måde i alle medlemsstaterne for at sikre, at denne lettere forvaltning af 
midlerne fremmer samhørigheden og ikke forværrer de eksisterende skævheder eller skaber 
nye.

I den forbindelse beklager ordføreren, at dette samarbejde ikke i tilstrækkelig grad bidrager til
etableringen af en virkelig fælles økonomisk politik.

Ordføreren beklager, at Kommissionen ikke har oplyst noget om sine forventninger til denne 
lovgivningsmæssige ændrings indvirkning på de operationelle programmer (OP), og rejser 
spørgsmålet om, hvorvidt det er nødvendigt at ændre OP'erne, og om dette i så fald vil have 
en indvirkning på deres iværksættelsesdato.

Ordføreren understreger i øvrigt, at medlemsstaterne er ansvarlige for at sikre, at den 
økonomiske forvaltning foregår på en forsvarlig måde, under Kommissionens kontrol. 
Ordføreren gør ligeledes opmærksom på Europa-Parlamentets gentagne anmodninger om at 
indberetning på nationalt plan af gennemførelse af fællesskabsstøtte (se punkt 44 i IIA af 17. 
maj 2006) ved delt forvaltning indføres på rette politiske niveau.
Ordføreren udtrykker igen bekymring over overskridelse af betalingsfristerne for de 
politikker, der hører ind under udgiftsområde 1B (Samhørighed) – på trods af at dette er en 
politisk prioritet for EU inden for den finansielle ramme for 2007-2013 – og mener, at 
Kommissionens forslag om forfinansiering vil kunne begrænse disse forsinkede betalinger.

Ordføreren minder i den forbindelse desuden om de erklæringer, som Europa-Parlamentet 
vedtog under budgetsamrådet den 21. november 2008, vedrørende betaling og iværksættelse 
af samhørighedspolitikken, hvor Europa-Parlamentet bl.a. gentager sin anmodning til 
medlemsstaterne om at træffe alle de foranstaltninger, som anses for nødvendige for at sikre 
en passende gennemførelse af samhørighedspolitikken.

Ordføreren understreger desuden, at de planlagte foranstaltninger burde fremme reduktionen 
af de uindfriede forpligtelser (RAL) for det indeværende og kommende år, og beder 
Kommissionen om at afklare dette punkt yderligere. Ordføreren ser især gerne, at 
Kommissionen klarlægger, hvilken indvirkning dette forslag vil få på budgettet for 2009 og 
på udarbejdelsen af budgettet for 2010.
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Endelig bifalder ordføreren den forenklede udformning af forslaget, for det er en kendt sag, at 
forsinkelser i håndhævelsen af strukturpolitikken bl.a. skyldes de alt for tunge procedurer, 
som er bydende nødvendigt at forenkle.

I betragtning af sagens hastende karakter, som skyldes den aktuelle finanskrise, støtter 
ordføreren vedtagelsen af dette forslag. 

******

Budgetudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
henstille til Parlamentet at afgive samstemmende udtalelse.
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