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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om 
generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår visse 
indtægtsskabende projekter
(KOM(2008)0558 – C6-0000/2008 – 2008/0186(AVC))

(Procedure med samstemmende udtalelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets forordning (KOM(2008)0558),

– der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. EF-traktatens 
artikel 161 (C6-0000/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 75, stk. 1,

– der henviser til henstilling fra Regionaludviklingsudvalget (A6-0000/2008),

1. afgiver samstemmende udtalelse om forslag til Rådets forordning;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Bestemmelserne i artikel 55 i forordning nr. 1083/2006 henviser til ”indtægtsskabende 
projekter”, og anvendelsen heraf afslørede vanskeligheder i forbindelse med en effektiv 
gennemførelse. 

I forbindelse med de små projekter, som medfinansieres af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden, eller de operationer, der medfinansieres 
af Den Europæiske Socialfond (ESF), synes de gældende opfølgningsprocedurer - indtægter 
kan tages i betragtning indtil tre år efter afslutningen af det operationelle program – at udgøre 
en uforholdsmæssig stor administrativ byrde set i forhold til de pågældende beløb og at 
frembyde en betydelig risiko for programmets gennemførelse.

Kommissionen måtte udelukke muligheden for at finde en løsning på de problemer, som 
medlemsstaterne har givet udtryk for, gennem en fortolkning af bestemmelserne i artikel 55, 
da dette viste sig at være juridisk umuligt.
Derfor mener Kommissionen efter høringer af medlemsstaterne, at det er nødvendigt at 
vedtage en ændring til forordning nr. 1083/2006, der udelukkende berører artikel 55, stk. 5, og 
kun omfatter to punkter: Bestemmelserne i artikel 55 vil ikke længere omfatte operationer, der 
medfinansieres af ESF, og der indføres en beløbstærskel for projekter, der medfinansieres af 
EFRU eller Samhørighedsfonden, således at projekter under tærsklen på lignende vis ikke vil 
være omfattet af anvendelsesområdet for artikel 55, hverken for så vidt angår beregningen af 
de maksimale støtteberettigede udgifter eller overvågningen heraf. De øvrige bestemmelser i 
artikel 55 ændres ikke. 
Endvidere skal der, eftersom det er vigtigt at sikre fælles gennemførelsesbestemmelser for de 
pågældende projekter under hele programmeringsperioden, medtages en retroaktiv klausul, 
således at den ændrede artikel kan træde i kraft fra den 1. august 2006. 

Denne tekniske ændring ville i videst muligt omfang forenkle forvaltningen af 
indtægtsskabende projekter ved at mindske den administrative byrde i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet.
Endvidere vil den således ændrede artikel 55 uden tvivl lette både gennemførelsen og 
overvågningen af vigtige mellemstore operationer inden for følsomme politiske områder, 
såsom miljø, social inddragelse, forskning, konkurrenceevne, innovation og energi, hvorved 
anvendelsen af strukturfondene og deres effektivitet forbedres.
Eftersom forslaget ikke har budgetmæssige følger, bør der kunne træffes en hurtig afgørelse, 
således at perioden med juridisk usikkerhed og en uens fortolkning i medlemsstaterne og 
blandt de endeligt støtteberettigede, hvilket kunne forsinke forelæggelsen af projekter og 
således gennemførelsen af de operationelle programmer, gøres så kort som mulig.
Endelig er denne positive fremgangsmåde med et velfungerende interinstitutionelt samarbejde 
et godt eksempel på, hvorledes der kan foretages en effektiv forenkling af de eksisterende 
forordninger for strukturfondene i de europæiske borgeres interesse. Denne nye bestemmelse 
vil uden tvivl bidrage til, at prioriteterne for de gældende og fremtidige 
programmeringsperioder vil kunne overholdes på en bedre måde. 
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