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KORTFATTAD MOTIVERING

Med anledning av den globala finanskrisen har kommissionen lagt fram en europeisk 
återhämtningsplan för medlemsstaterna. EU:s stats- och regeringschefer har konstaterat att en 
ett samordnat agerande är av nöden, och den 26 december 2008 offentliggjorde kommissionen 
sitt meddelande ”En ekonomisk återhämtningsplan för Europa”. I denna konstaterar 
kommissionen att sammanhållningspolitiken på ett avgörande sätt bidrar till medlemsstaternas 
och regionernas offentliga investeringar och bör ligga till grund för återhämtningen ur den 
aktuella krisen.

För att skapa tillväxt och sysselsättning innehåller den europeiska återhämtningsplanen 
specifika förslag till åtgärder inom de prioriterade områden som anges i Lissabonstrategin. 
Syftet med alla de instrument som tas i bruk är att uppnå detta mål och nå snabba resultat. 
Utvidgningen av tillämpningsområdet för Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter och den mer flexibla ordning som avses för Europeiska socialfonden 
har därmed som främsta syfte att bemöta de många sociala och ekonomiska nödsituationer 
som kräver hjälpinsatser. Vi står fast vid övertygelsen om att desto mer dessa åtgärder och 
tillämpningsområden kompletterar varandra, desto mer effektiva kommer dessa insatser att 
vara.

Europeiska socialfonden stödjer de handlingsprogram och prioriteringar som syftar till full 
sysselsättning, kvalitets- och produktivitetsförbättringar i arbetet samt social integration och 
sammanhållning, och den har en viktig roll att spela vid genomförandet av de åtgärder som 
avses i den europeiska återhämtningsplanen.

Eftersom man inte har förutsett att ställa ytterligare medel till förfogande eller att vidta nya 
typer av praktiska åtgärder är det särskilt viktigt att Europeiska socialfonden utnyttjas i mesta 
möjliga omfattning för att lösa problem när det gäller att bekämpa arbetslöshet och det 
växande konkurrenstrycket på Europas ekonomi som följd av den aktuella finanskrisen och 
konjunkturnedgången.

Det är mot denna bakgrund som kommissionen föreslår att man förenklar det sätt som 
Europeiska socialfondens samfinansierade medel förvaltas och utnyttjas, och därigenom 
främjar ett snabbare och mer effektivt och rationellt utnyttjade av tillgängliga medel för att 
hjälpa medlemsstater och regioner som drabbats av den ekonomiska krisen.

Det ska understrykas att Europaparlamentet och utskottet för regional utveckling (REGI) har 
vid upprepade tillfällen påpekat att för att förbättra förvaltningen och genomförandet av 
strukturfonderna krävs enklare förfaranden.

Det är värt att erinra om att revisionsrätten i sin årsrapport om genomförandet av 
gemenskapens budget för budgetåret 2007 också ansåg att man bör förenkla ”underlaget för 
beräkning av stödberättigande kostnader och mer använda klumpsummor eller 
schablonbelopp i stället för att ersätta ’faktiska kostnader’”1.

                                               
1 ”Revisionsrättens årsrapport om budgetgenomförandet för budgetåret 2007 samt institutionernas svar”, punkt 2.42, 
EUT C 286 vol. 51, 10.11.2008.



PE418.452v01-00 4/4 PA\764915SV.doc

SV

Schablonbetalningar för indirekta kostnader med medel ur ESF har varit möjliga sedan 2007. 
Enligt ESF:s regler är det dock för närvarande inte tillåtet att betala ut klumpsummor.

Syftet med föreliggande förslag i detta sammanhang är att finansiering med schablonbelopp 
ska utvidgas till direkta utgifter, omfattningen utökas till skalor av standardiserade 
enhetskostnader och betalning genom klumpsummor tillåtas.

Kommissionens förslag ligger därmed i linje med de förslag som redan framlagts av utskottet 
för regional utveckling i den mening att det har anpassats till att skydda intressena hos de 
berörda parterna i medlemsstaterna.

Med tanke på det brådskande behovet att genomföra de framlagda förslagen har 
Europaparlamentet uppmanats att ta ställning till dem så snabbt som möjligt.

Europaparlamentet har aldrig undandragit sig sitt politiska ansvar. I detta sammanhang, för att 
påskynda förfarandet och se till att medborgarna faktiskt har nytta av dess innehåll, avstår 
parlamentet för tillfället från att lägga fram ytterligare förslag och ändringar, trots de många 
olika åsikter om denna fråga som har kommit till uttryck. Samtidigt är parlamentet medvetet 
om behovet att redan i detta tidiga skede inleda ett förfarande för att tillsammans med 
kommissionen se över hur denna fond används, som grundlag för en kompletterande översyn 
som bör göras så snart som möjligt.

Utskottet för regional utveckling ställer sig därför bakom kommissionens förslag.

******

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att 
som ansvarigt utskott föreslå att kommissionens förslag godkänns.
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