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KORTFATTAD MOTIVERING

1. Bakgrund

Kommissionens förslag ändrar förordning (EG) nr 1083/2006 avseende de allmänna 
bestämmelserna för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden i fråga om den ekonomiska förvaltningen. De åtgärder som 
föreslagits inom ramen för samtyckesförfarandet syftar till att bemöta finanskrisen och dess 
socioekonomiska följder genom att påskynda genomförandet av strukturfonderna och på så 
sätt åstadkomma ökad tillväxt och fler arbetstillfällen genom sammanhållningspolitiken. 

Förslaget berör särskilt följande ändringar: 

 En utvidgning av 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.

 En ändring av artikel 56 om stödberättigande utgifter i syfte att dels klarlägga 
möjligheterna att ersätta allmänna omkostnader med schablonbelopp, dels tillåta bidrag in 
natura som bidragsberättigande utgifter. Denna ändring bör kunna tillämpas retroaktivt 
från och med den 1 augusti 2006.

 En ändring av bestämmelserna om utgiftsdeklarationer:

– (i) för att göra det möjligt att inkludera utgifter för större projekt i ansökningar om 
mellanliggande betalningar innan hela projektet godkänts av kommissionen, och

– (ii) för att höja den gräns på 35 procent för de förskott, avseende statligt stöd enligt 
artikel 87 i fördraget, som stödbeviljande organ betalar ut så att förskotten kan 
uppgå till 100 procent. 

 En ökning av den tredje delbetalningen av förhandsfinansieringen (2009) med 2 procent 
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 procent för 
strukturfonderna för medlemsstater som ingick i Europeiska unionen före den 1 maj 2004. 
I fråga om målet europeiskt territoriellt samarbete, en ytterligare ökning med 2 procent för 
2009 om minst en medlemsstat som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 eller 
senare deltar i programmet. Dessa extra resurser som kommer att finnas tillgängliga i 
början av året bör snabbt överföras till stödmottagarna, samtidigt som principen om sund 
ekonomisk förvaltning respekteras.

2. Föredragandens åsikt

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag, såväl som övriga åtgärdsförslag för 
strukturpolitiken i återhämtningsplanen. Kommissionen lade fram planen för att avhjälpa den 
kris som drabbat den finansiella och socioekonomiska sfären och planerar att bidra med 
6,3 miljarder euro.
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Föredraganden välkomnar kommissionens förslag, inklusive Europeiska investeringsbankens 
deltagande i den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa genom att bevilja finansiering 
eller nya lån och medel och genom att lätta på bestämmelserna för stödberättigande i fråga om 
finansiering från EU:s budget. Det är dock beklagligt att man ännu inte har nått en 
överenskommelse med medlemsstaterna i fråga om översynen av den fleråriga 
finansieringsramen för 2007–2013 för att frigöra 5 miljarder euro för finansiering av de 
transeuropeiska energinäten och bredbandsnäten som ett tillägg till återhämtningsplanen.

Föredraganden påpekar att sammanhållningspolitiken utgör 36 procent av finansieringsramen 
för 2007–2013, motsvarande ett belopp på 347 miljarder euro i löpande priser. 
Sammanhållningspolitiken är följaktligen ett kraftfullt finansieringsinstrument som kan ge 
den ekonomiska återhämtningen en hävstångseffekt.

Föredraganden anser att kommissionens åtgärdsförslag avseende förfinansiering kan hjälpa 
medlemsstaterna att snabbt lansera operativa program. Föredraganden understyrker dock att 
investeringspolitiken måste genomföras på ett enhetligt och samordnat sätt inom hela EU för 
att undvika att dessa faciliteter för förvaltning av fonderna, i stället för att främja samordning
förvärrar de skillnader som redan finns eller skapar nya.

I detta sammanhang beklagar föredraganden att detta samarbete inte bidrar tillräckligt till
utformningen av en verklig gemensam ekonomisk politik. 

Föredraganden beklagar att kommissionen inte har vidarebefordrat sin prognos över de 
konsekvenser lagändringen kan tänkas få för de operativa programmen, och undrar om det är 
nödvändigt att ändra de operativa programmen och de eventuella konsekvenserna för datumet 
för genomförandet.

Dessutom understryker föredraganden att medlemsstaterna är ansvariga för en sund 
förvaltning av fonderna under kommissionens överinseende. Föredraganden påminner också 
om Europaparlamentets upprepade uppmaningar om att på lämplig politisk nivå införa en
nationell förklaring om att genomförandet av gemenskapsfonderna (se punkt 44 i det 
interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006) bör ske genom gemensam förvaltning.

Föredraganden upprepar än en gång sin oro vad gäller förseningarna i utbetalningarna för 
politiken under rubrik 1B (Sammanhållning), då den är tänkt att vara en av EU:s politiska 
prioriteringar inom finansieringsramen för 2007–2013. Föredraganden anser att 
kommissionens förslag skulle kunna minska dessa förseningar genom förfinansiering.

I detta hänseende påminner föredraganden även om de förklaringar som Europaparlamentet 
antog vid förlikningen den 21 november 2008 angående utbetalningar till och genomförandet 
av sammanhållningspolitiken, i vilka Europaparlamentet bland annat upprepar sin begäran till 
medlemsstaterna om att vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera ett adekvat 
genomförande av sammanhållningspolitiken.

Föredraganden understryker bland annat att de här åtgärderna måste syfta till att minska de 
utestående åtagandena (RAL) för i år och nästa år, och uppmanar kommissionen att ge 
ytterligare information om detta. Kommissionen bör i synnerhet klargöra vilka konsekvenser 
förslaget kommer att få för 2009 års budget och för förberedelserna av 2010 års budget. 
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Föredraganden välkomnar förslaget om att förenkla förfarandet eftersom det är allmänt känt 
att förseningarna i genomförandet av strukturpolitiken bland annat beror på alltför krångliga 
förfaranden som snarast möjligt måste förenklas.

Det är med anledning av krisen viktigt att agera snabbt och föredraganden stöder således 
antagandet av förslaget.

******

Budgetutskottet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott föreslå 
att parlamentet ger sitt samtycke.
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