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KORT BEGRUNDELSE

Som reaktion på den globale finanskrise foreslog Kommissionen medlemsstaterne en 
redningsplan for EU's økonomi. EU's stats- og regeringschefer bekræftede behovet for en 
samordnet reaktion, og den 26. november offentliggjorde Kommissionen meddelelsen 
"Redningsplan for EU's økonomi", hvori det er angivet, at samhørighedspolitikken bidrager 
væsentligt til medlemsstaternes og regionernes offentlige investeringer og bør virke som et 
middel til at udligne den nuværende krise.

I redningsplanen for EU's økonomi foreslås det navnlig, at der vedtages tiltag inden for højt 
prioriterede områder i Lissabonstrategien for at skabe vækst og beskæftigelse. Alle de 
instrumenter, der anvendes, sigter på at nå dette mål og opnå resultater hurtigere. I forbindelse 
med udvidelsen af Globaliseringsfonden og fremme af Den Europæiske Socialfond (ESF) har 
man et særligt ansvar for at handle i de mange sociale og økonomiske katastrofesituationer, 
der kræver støtte. Nu som før er vi overbeviste om, at jo mere deres handlinger og områder 
supplerer hinanden, desto mere effektiv er deres indsats. 

Den Europæiske Socialfond støtter politikker og prioriterede områder, der tilsigter fremskridt 
i bestræbelserne på at opnå fuld beskæftigelse, en højere kvalitet og produktivitet i arbejdet
samt fremme af social integration og samhørighed, og spiller en afgørende rolle for 
gennemførelsen af foranstaltningerne i redningsplanen for EU's økonomi.

I betragtning af at der ikke planlægges nye midler afsat eller nye tiltag på området, er det 
særligt vigtigt, at Den Europæiske Socialfonds potentiale udnyttes fuldt ud til at afbøde 
problemerne med arbejdsløshed og det stadig større konkurrencemæssige pres i den 
europæiske økonomi, der skyldes den nuværende finanskrise og de økonomiske 
nedgangstider.

I denne sammenhæng agter Kommissionen at forenkle metoderne for forvaltning og 
anvendelse af midlerne ydet af Den Europæiske Socialfond med henblik på at fremme en 
mere effektiv, reel og hurtig anvendelse af de midler, der er til rådighed til at støtte de 
medlemsstater og regioner, der står over for den økonomiske krise.

Det bør understreges, at Europa-Parlamentet og Regionaludviklingsudvalget (REGI) gentagne 
gange har nævnt, at forenkling er afgørende for at forbedre forvaltningen og anvendelsen af 
strukturfondsmidlerne.

Det skal i denne forbindelse nævnes, at Revisionsretten i sin årsberetning om 
budgetgennemførelse i 2007 også anbefalede at forenkle "grundlaget for beregningen af
støtteberettigede omkostninger og i større omfang gøre brug af faste beløb eller faste satser i 
stedet for at godtgøre "faktiske omkostninger"1. For indirekte omkostninger har udbetaling 
efter faste satser fra ESF været muligt siden 2007, men udbetaling af faste beløb er endnu ikke
en mulighed efter ESF's regler.

                                               
1 EUT C 286, del 51, af 10.11.2008, Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelse i regnskabsåret 2007, med 
institutionernes svar, kapitel 2, punkt 42.
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Det er på den baggrund, at Kommissionens forslag har til formål at udvide finansieringen 
efter faste satser til at dække direkte omkostninger, at udvide anvendelsesområdet til at 
omfatte standardskalaer for enhedsomkostninger og gøre det muligt at anvende 
betalingsordninger med faste beløb.

Kommissionens forslag følger derfor hovedlinjerne i Regionaludviklingsudvalgets tidligere 
forslag om at tilpasse sig de berørte parters interesser i medlemsstaterne.

I betragtning af at gennemførelsen af forslagene er uopsættelig, er Europa-Parlamentet blevet 
anmodet om at tage stilling til sagen hurtigst muligt.
Europa-Parlamentet har aldrig tøvet med at påtage sig sit politiske ansvar. På denne baggrund 
og under hensyn til garanti for hurtig behandling og gavn for borgerne, således som forslaget 
tilsigter, undlader Europa-Parlamentet på nuværende tidspunkt at fremlægge nye forslag og 
ændringer, selv om øjeblikkets særlige omstændigheder giver anledning til mange idéer.
Europa-Parlamentet henviser dog til nødvendigheden af allerede nu at indlede en procedure til 
evaluering af fonden sammen med Kommissionen med henblik på at udføre en yderligere 
vurdering hurtigst muligt.

Det er på den baggrund, at Regionaludviklingsudvalget støtter Kommissionens forslag.

******

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
som er korresponderende udvalg, til at foreslå godkendelse af Kommissionens forslag.
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