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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden i fråga om vissa inkomstgenererande projekt
(KOM(2008)0558 – C6-.../2008 – 2008/0186(AVC))

(Samtyckesförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets förordning (KOM(2008)0558),

– med beaktande av rådets begäran om parlamentets samtycke i enlighet med artikel 161 i 
EG-fördraget (C6-.../2008),

– med beaktande av artikel 75.1 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för regional utveckling (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet ger sitt samtycke till förslaget till rådets förordning.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.
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MOTIVERING

Bestämmelserna i artikel 55 i förordning nr 1083/2006 gäller ”inkomstgenererande projekt”. 
Tillämpningen av artikeln ger dock upphov till vissa svårigheter för ett effektivt 
genomförande.

När det gäller små insatser som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf) och Sammanhållningsfonden eller insatser som samfinansieras av Europeiska 
socialfonden (ESF) innebär bestämmelserna om övervakning – inkomster upp till tre år efter 
det att det operativa programmet avslutas kan beaktas – en oproportionerligt stor 
arbetsbelastning i förhållande till de belopp det handlar om. Bestämmelserna utgör också en 
viktig riskfaktor vid genomförandet av programmen.

Kommissionen var tvungen att utesluta möjligheten att lösa de svårigheter som 
medlemsstaterna påpekade genom en tolkning av bestämmelserna i artikel 55, eftersom detta 
visade sig vara rättsligt omöjligt.

Efter samråd med medlemsstaterna anser kommissionen därför att det är nödvändigt att 
avhjälpa dessa svårigheter genom att se över förordning nr 1083/2006, dock enbart 
artikel 55.5 och på två punkter: Bestämmelserna i artikel 55 ska inte längre omfatta insatser 
som samfinansieras av ESF och ett tröskelvärde införs, under vilket projekt som 
samfinansieras av Eruf eller Sammanhållningsfonden inte omfattas av artikel 55, varken när 
det gäller beräkningen av högsta bidragsberättigande utgift eller när det gäller övervakning. 
Övriga bestämmelser i artikel 55 ändras inte. 

Eftersom det är viktigt att garantera gemensamma genomförandebestämmelser för de berörda 
projekten under hela programperioden har en retroaktiv bestämmelse dessutom införts så att 
den reviderade artikel kan träda i kraft från och med den 1 augusti 2006. 

Denna tekniska översyn skulle i så stor utsträckning som möjligt förenkla förvaltningen av 
inkomstgenererande projekt genom att den administrative bördan minskas i enlighet med 
proportionalitetsprincipen.

Den ändrade artikeln 55 kommer utan tvivel att underlätta både genomförandet och 
övervakningen av medelstora insatser inom känsliga politikområden, såsom miljö, social 
integration, forskning, konkurrenskraft, innovation och energi, och därmed förbättra och 
effektivisera utnyttjandet av strukturfonderna.

Eftersom förslaget inte påverkar gemenskapens budget bör ett snabbt beslut kunna fattas, för 
att i möjligaste mån begränsa den tidsperiod under vilken det rättsliga läget är oklart och olika 
tolkningar av medlemsstaterna och de slutliga stödmottagarna, som kan försena 
projektansökningarna och därmed genomförandet av de operativa programmen.

Detta positiva bidrag till ett gott interinstitutionellt samarbete utgör slutligen ett bra exempel 
på hur en effektiv förenkling kan införas i de befintliga strukturfondsförordningarna i de 
europeiska medborgarnas intresse. Denna nya bestämmelse kommer absolut att bidra till att 
prioriteringarna för den nuvarande och de kommande programperioderna bättre uppfylls.
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