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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.)



PR\763900SV.doc 3/8 PE418.319v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5

MOTIVERING ......................................................................................................................6



PE418.319v01-00 4/8 PR\763900SV.doc

SV



PR\763900SV.doc 5/8 PE418.319v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om 
allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden vad gäller vissa bestämmelser om 
den ekonomiska förvaltningen
(KOM(2008)0803 – 17575/2008 – C6-0027/2009 – 2008/0233(AVC))

(Samtyckesförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets förordning (KOM(2008)0803 – 17575/2008),

– med beaktande av rådets begäran om parlamentets samtycke i enlighet med artikel 161.3 
i EG-fördraget (C6-0027/2009),

– med beaktande av artikel 75.1 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för regional utveckling och 
yttrandena från budgetutskottet och utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
(A6-.../2009).

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

Europeiska unionen brottas med en kris som saknar motstycke, och som ursprungligen 
drabbade finansmarknaderna och för närvarande slår hårt mot realekonomin med negativa och 
fortfarande inte helt förutsägbara konsekvenser i termer av minskad tillväxt och sämre utsikter 
för sysselsättningen samt ökade budgetunderskott. Detta ger i vissa medlemsstater upphov till 
en verklig lågkonjunktur.

För att hjälpa medlemsstaterna och regionerna att ta sig ur den nuvarande svåra situationen 
har man vidtagit flera samordnade åtgärder på både nationell nivå och gemenskapsnivå.

Som ett svar på en begäran från EU:s stats- och regeringschefer offentliggjorde 
Europeiska kommissionen den 26 november 2008 sitt meddelande om en ekonomisk 
återhämtningsplan för Europa. I denna plan redogjorde kommissionen för ett antal 
skräddarsydda åtgärder som syftar till att stimulera investeringar och skjuta till ytterligare 
offentliga medel till de nationella ekonomierna som stramats åt av stränga 
budgetbegränsningar för att på nytt stimulera ekonomin, öka efterfrågan och slutligen 
återupprätta konsumenternas förtroende för systemet.

Ur budgetsynvinkel verkar den europeiska sammanhållningspolitiken med en budget på 
347 miljarder euro för perioden 2007–2013, av vilken 250 miljarder euro öronmärkts för mål 
relaterade till Lissabonagendan, vara det mest trovärdiga och effektiva instrumentet för att nå 
detta mål. 

I linje med de prioriteringar som fastställdes i återhämtningsplanen, och med målet att 
påskynda investeringar och följaktligen även genomförandet av program, antog 
kommissionen i slutet av november 2008 ett antal förslag avsedda att införa lämpliga 
ändringar i den befintliga samlingen av förordningar om strukturfonderna. Det handlade alltså 
om rådets förordning (EG) nr 1083/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (allmänna förordningen), 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 
om Europeiska socialfonden (ESF).

När det gäller ändringarna till den allmänna förordningen har man tagit fasta på två 
prioriteringar. För det första ska utgiftssidan ökas så att ytterligare likvida medel ställs till 
förfogande för projektgenomföranden. För det andra ska reglerna förenklas så att program och 
projekt ska kunna genomföras snabbare.

Europeiska kommissionen föreslår särskilt följande fyra centrala insatsområden:

1. Ökat stöd från EIB och EIF: (artiklarna 44 och 46): Inom ramen för 
finansieringsteknisk verksamhet införs möjligheten att direkt tilldela kontrakt till 
Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska investeringsfonden (EIF). Bägge 
institutionerna kan även ge ökat finansiellt stöd till teknisk verksamhet relaterad till 
förberedelse och genomförande av projekt. 
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2. Förenkling av bestämmelserna om stödberättigande utgifter (artikel 56): En ändring 
införs för att göra det möjligt att betala omkostnader på basis av schablonbelopp. 
Dessutom ska bidrag i natura betraktas som stödberättigande utgifter och på detta sätt 
bidra till att nå samfinansieringsandelen. I syfte att garantera gemensamma 
genomförandebestämmelser för projekten under hela programperioden har en retroaktiv 
bestämmelse införts så att den reviderade artikeln kan träda i kraft från 
den 1 augusti 2006

3. Ökade utbetalningar av förhandsbelopp till Eruf och ESF (artikel 82): 
Delbetalningen av förhandsfinansieringen för 2009 för EU-12 ökas med 2 % medan 
EU-15 omfattas av införandet av en ny delbetalning på 2,5 % för samma år. När det 
gäller program som genomförs inom ramen för det europeiska territoriella målet och 
som omfattar minst en medlemsstat som anslöt sig till EU den 1 maj 2004, eller senare, 
införs ett extra förskott på 2 % för 2009. Det totala belopp för extra förskott som 
genereras genom denna åtgärd kommer att uppgå till 6,25 miljarder euro.

4. Påskyndad finansiering av större projekt (artikel 78): I syfte att påskynda 
utbetalningen införs möjligheten att lägga fram ansökningar om ersättning för kostnader 
som uppkommit innan kommissionen godkänt projektet. Vidare har det nuvarande taket 
på 35 % för förskottsbetalningar inom ramen för statligt stöd enligt artikel 87 i fördraget 
avskaffats och förskottsbetalningar på upp till 100 % för mottagare av statligt stöd är 
sålunda möjliga.

Europaparlamentet välkomnar att kommissionen reagerat snabbt och föreslagit dessa 
rättsakter som säkert kommer att bidra till att åtgärda de negativa konsekvenserna av denna 
oförutsedda finanskris, men beklagar djupt att andra viktiga ändringar inte har planerats. Det 
skulle ha varit särskilt önskvärt att göra en ändring i artikel 71 (Inrättande av system för 
förvaltning och kontroller) för att garantera konkreta likvida medel för det ekonomiska 
systemet. Förslaget innebar att man endast 2009 skulle tillåta att mellanliggande betalningar 
görs om medlemsstaterna avgett sina yttranden utan reservationer, även om kommissionen 
kommit med invändningar (om det senare visar sig att det finns utgifter som inte uppfyller 
kraven i förvaltnings- och kontrollsystemet kommer dessa att dras av från nästa betalning).
Samlingen översynsåtgärder har utarbetats för att bemöta en tillfällig situation som dock är 
exceptionellt kritisk. Översynen tillmötesgår dock till fullo en begäran om ökad förenkling av 
förfarandena och större flexibilitet vid tillämpningen av befintliga regler inom ramen för 
strukturfondsförordningarna. Detta är något som Europaparlamentet upprepade gånger begärt 
under de senaste åren. 

Särskilt den flexibilitet som tillåts vid fördelningen av gemenskapens finansieringsbidrag och 
de nationella finansieringsandelarna över hela programperioden kommer att förse de 
nationella ekonomierna med omedelbara kassaflöden, vilket är viktigt om det ska vara möjligt 
att kompensera för de nuvarande budgetbegränsningarna.

De föreslagna åtgärderna måste snabbt godkännas för att man ska kunna åtgärda det 
överhängande behovet av likvida medel i medlemsstaterna och hjälpa stödmottagarna att 
spendera mer medel och att spendera dem snabbare. Det är faktiskt viktigt att de föreslagna 
ändringarna träder i kraft snabbt om de till fullo ska bli effektiva, särskilt när det gäller 
ökningen av förhandsfinansieringsbeloppen för 2009.
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De europeiska institutionerna uppmanas därför att genomföra en snabb beslutsprocess för att 
garantera att åtgärderna tillämpas omgående, och att de första resultaten nås under de 
närmaste månaderna. Detta är en ståndpunkt som Europaparlamentet till fullo stöder. 

Europaparlamentet skulle emellertid gärna ha spelat en större roll i lagstiftningsarbetet. På 
grund av de brådskande förslagen och den snäva tidsramen har det varit omöjligt för 
parlamentet att lägga fram kommentarer till den allmänna förordningen och lämna in 
ändringsförslag till Eruf- och ESF-förordningarna.

De aktuella omständigheterna ger möjligheter till en nyttig övning som uppmärksammar 
behovet av att man i god tid inleder den interinstitutionella dialogen i samband med 
förhandlingarna om det nya lagstiftningspaketet om strukturfonderna efter 2013. 

Med siktet inställt på den närmaste framtiden måste man dessutom på allvar eftersträva 
principen om förenkling av bestämmelser och förfaranden (de aktuella förslagen utgör bara ett 
exempel på detta) för att hjälpa stödmottagare att få tillgång till och utnyttja strukturfonderna. 

Europaparlamentet värdesätter därför i högsta grad rådets initiativ att inrätta en informell 
expertgrupp om förenkling, och ser fram emot att få uttala sig om de första resultaten och 
förslagen i denna riktning i framtiden.

Europaparlamentet uppmanar i detta sammanhang rådet och kommissionen att till fullo beakta 
parlamentets rekommendationer och begär att regelbundet bli informerat om förfaranden, 
debatterna och resultaten av förhandlingarna.

Även om de aktuella ändringarna inte är avsedda att ändra sammanhållningspolitikens 
allmänna tillämpningsområde kan dessa kritiska omständigheter innebära ett sätt att snabbare 
anpassa den framtida politiken till behoven och förväntningarna i en värld i förändring samt 
förbereda vägen inför mångfalden av utmaningar i nästa programperiod. 
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