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EU-kommissionens 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; de fondspecifika
förordningsförslagen, ett förslag till förordning om särskilda
bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete
(lnterreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden
och finansieringsinstrument för externa åtgärder samt ett förslag
till förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och
administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang
(COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473)
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Den 2 maj 2018 presenterade Europeiska kommissionen sitt förslag till EU:s
fleråriga budgetram för åren 2021-2027 som sedan kompletterats med en
rad sektorsspecifika förslag. Den 29 maj 2018 lade kommission fram ett
förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska
socialfonden+, Sammanhållnings fonden 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 (CPR) (COM(2018) 375 + Bilaga 1-22).
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Efter det har fondspecifika förordningsförslag presenterats, nämligen förslag
till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och
fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 508/2014 (EHFF) (COM(2018) 390 + Bilaga 1-5).
Förslaget åtföljs av en konsekvensbedömning (SWD (2018) 295);
förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska
socialfonden+ (ESF+) (COM(2018) 382 + Bilaga 1-3). Förslaget åtföljs av
en konsekvensbedömning (SWD (2018) 289);
förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av
Asyl- och migrationsfonden (Amif) (COM(2018) 471 + Bilaga 1-8);
förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av
Fonden för inre säkerhet (ISF) (COM(2018) 472 + Bilaga 1-8);
förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet, som
en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för
gränsförvaltning och visering (BMVI) (COM(2018) 473 + Bilaga 1-8). De
tre sistnämnda förordningsförslagen åtföljs av en konsekvensbedömning
(SWD(2018) 347) och en sammanfattning av konsekvensbedömningen
(SWD(2018) 348); samt
förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska
regionala utvecklings fonden och Sammanhållnings fonden (Eruf/ CF)
(COM(2018) 372 + Bilaga 1-2).
Kommissionen har i detta sammanhang också lagt fram ett förslag till
förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa
problem i ett gränsöverskridande sammanhang (ECBC) (COM(2018)
373).
Slutligen har kommissionen lagt fram ett förslag till Europaparlamentets och
rådets förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt
territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala
utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder (ETC)
(COM(2018) 374 + Bilaga). De tre sistnämnda förordningsförslagen åtföljs
av en konsekvensbedömning (SWD(2018) 282) och en sammanfattning av
konsekvensbedömningen (SWD(2018) 283).
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De nio förordningsförslagen bifogas men dessa och övriga dokument finns
också tillgängliga på https:// eur-lex.europa.eu.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i förslagen. Materialet är omfattande och aktörer berörs i olika
utsträckning av förslagen. Remissinstanserna ombeds vänligen att tydligt
ange vilken förordning och artikel eller skäl som eventuella synpunkter avser.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en
inbjudan att lämna synpunkter. Råd om hur remissyttranden utformas finns i
Statsråds beredningens promemoria Svara på remiss - hur och varfiir (SB PM
2003:2). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regenngen.se.
Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 12
september 2018. Eftersom behandlingen av förslagen redan påbörjats är det
dock önskvärt om synpunkter lämnas så snart som möjligt. Svaren bör
lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till
n.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till
pia.diring@regeringskansliet.se. Ange diarienummer N2018-03829-RTS och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissvaren
kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Näringsdepartementet, Avdelningen för hållbar tillväxt, Enheten för regional
tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik
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