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(4)

Svårigheterna kan leda till negativa konsekvenser i fråga
om förvaltningen av insatserna, särskilt när det gäller
projekt på områden som prioriteras av gemenskapen,
t.ex. miljö, social integration, forskning, innovation och
energi, samt i fråga om arbetsbördan. Artikel 55 bör
därför förenklas.

(5)

Förenklingen bör gälla för alla projekt som får stöd från
strukturfonderna eller Sammanhållningsfonden under
programperioden 2007–2013. Tillämpningen bör därför
vara retroaktiv.

(6)

Förordning (EG) nr 1083/2006 bör därför ändras i en
lighet med detta.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 161 tredje stycket,
med beaktande av kommissionens förslag,
med beaktande av Europaparlamentets samtycke (1),
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit
téns yttrande (2),
efter att ha hört Regionkommittén, och
av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Den rättsliga ramen för programperioden 2007–2013
har utformats och förhandlats fram med syfte att ytterli
gare förenkla programplaneringen och förvaltningen av
fonderna, effektivisera stödet från fonderna och öka sub
sidiariteten vid genomförandet.

Artikel 55.5 i förordning (EG) nr 1083/2006 ska ersättas med
följande:

(2)

En mer noggrann och krävande metod som bygger på en
beräkning av högsta bidragsberättigande utgift har införts
för inkomstgenererande projekt som omfattas av arti
kel 55 i förordning (EG) nr 1083/2006 (3).

”5.
Punkterna 1–4 i denna artikel gäller endast insatser
som samfinansieras av ERUF eller Sammanhållningsfonden
och vars totala kostnad överstiger 1 miljon euro.”

(3)

Flera svårigheter har visat sig i samband med tillämp
ningen av bestämmelserna i artikel 55, bl.a. leder den
till en oproportionerligt stor arbetsbörda, framför allt
när det gäller insatser som samfinansieras av Europeiska
socialfonden och små insatser som finansieras av Euro
peiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) eller Samman
hållningsfonden.

(1)

Artikel 1

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 augusti 2006 för alla
insatser som får stöd från strukturfonderna eller Sammanhåll
ningsfonden under programperioden 2007–2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 2008.
På rådets vägnar
M. BARNIER

Ordförande

(1) Samtycke av den 16 december 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).
(2) Yttrande av den 27 oktober 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).
(3) EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.

