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Förslag till Europaparlamentets och rådets
förordning om gemensamma bestämmelser för
Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden,
och om finansiella regler för dessa fonder och för
Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre

säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning
och visering och de fondspecifika fondförslagen
Arbetsgivarverket har anmodats att yttra sig över mbricerad promemoria. Vi
framför kortfattat några generella synpunkter kring förslagen och den fortsatta
inriktningeni förhandlingarna.
Arbetsgivarverket anser det är viktigt att statliga medel inom ramen för EUs
struktur- och investeringsfonder används effektivt och rättssäkert och fokuserar på
uppgifter med ett mervärde för medborgarna.
Arbetsgivarverket tycker det är värdefullt att instnmienten och regelverken
uh^ecklas och foreiiklas i ett gemensamt dokument samt att samtliga EU-länder
omfattas. Utifrån engagemanget i ESF-rådets övervakningskommitté, kan
Arbetsgivarverket konstatera att det finns ett behov av åtgärder som minskar
komplexiteten i genomförandet och uppföljningen av projekt.
Arbetsgivarverket menar dock att den föreslagna strukturen for återrapportering
riskerar att motyerka sådan önskvärd förenklingdå strukturen framstår som väl
detaljerad, frekvent och omfattande.
Om förslagen om nya rutiner i uppföljningarnagenomförs kommer det med all
sannolikhet att innebära ökade administrativa bördor för ansvariga
programmyndigheter.
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Arbetsgivarverkets bedömning är att nyttan inte motsvarar de insatser som arbetet
kommer att kräva.

Det är slutligen värdefullt att infonnationen om EU-finansierade projekt
förenklas, med ett enda varumärke för alla olika EU-fonder, en gemensam portal

för all tillgänglig finansiering for företag och en gemensam databas som drivs av
kommissionen.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Eva Liedström Adler. I den

slutliga handläggningen deltog kommunikationschefLars Andrén och utredare
Hanna Wallinder, föredragande.
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