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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at beløbene for regionalpolitik, der er angivet i det foreløbige budgetforslag, svarer 
til de behov, som Unionen har i sine bestræbelser på at formindske regionale uligheder og 
leve op til Lissabon- og Göteborg-målsætningerne; opfordrer derfor til, at alle 
budgetposterne i FBF fastholdes eller, om nødvendigt, genoprettes;

2. understreger Parlamentets ønske om, at der i budgetforslaget for 2008 gives særlig 
opmærksomhed til små og mellemstore virksomheder samt til mikrovirksomheder, idet 
man holder sig deres rolle i regional udvikling for øje;

3. foreslår, set i lyset af behovet for at forynge det europæiske samfund, 
støtteforanstaltninger, der har til formål at hjælpe unge erhvervsaktive kvinder med at 
blive selvstændige og/eller at få deltidsjob.

KORT BEGRUNDELSE

På trods af de langvarige forhandlinger om de finansielle overslag og den interinstitutionelle 
aftale (IIA) håber Europa-Kommissionen at kunne godkende alle de nationale strategiske 
programmer senest i juli 2007 og således undgå unødige forsinkelser som dem, der opstod i 
begyndelsen af den foregående programmeringsperiode. Det bør på nuværende tidspunkt 
bemærkes, at i modsætning til visse andre politikområder, og samtidig med at overordnede 
prioriteringer fastsættes i de relevante forordninger, afhænger den præcise tildeling af støtte til 
forskellige projekter af medlemsstaternes strategiske referenceramme, der i øjeblikket 
udfærdiges og godkendes i samarbejde med Europa-Kommissionen, og af indarbejdelsen af 
fællesskabsmidlerne til de aftalte operationelle programmer.

I sit overslag for 20081minder Kommissionen om, at alle tallene for strukturfondene og 
Samhørighedsfonden stammer fra den ramme, der er fastlagt i retsgrundlaget, og at de er i 
fuld overensstemmelse med lofterne i IIA. Ved udfærdigelse af sine budgetmæssige 
bestemmelser har Europa-Kommissionen vurderet budgetbehovene, idet den har taget højde 
for Det Europæiske Råds beslutninger af 2005, bestemmelserne om de finansielle overslag 
2007-2013 og IIA, de skyldige beløb i henhold til aktuelle projekter, der er påbegyndt i 
programmeringsperioden 2000-2006, og de sandsynlige krav om forhåndsbetaling for den 
aktuelle periode. Forpligtelserne for strukturfondene i 2008 øges således med 0,9 %2 og 
betalingerne3 med 3,2 %, mens der for Samhørighedsfonden er tale om 14,4 % for 

  
1 SEK(2007)0500.
2 EUR 38.734 .000.000.
3 EUR 33.894.000.000.
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forpligtelserne4 og 36 % for betalingerne5. Det bør bemærkes, at en budgetpost under 
udgiftsområde 1b) falder uden for området for struktur-/samhørighedspolitik. Det drejer sig 
om budgetposten for det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI), der er 
bidraget til grænseoverskridende samarbejde fra dette udgiftsområde. Dette hører under 
politikområdet for eksterne forbindelser.

Behovet for fortsat disciplin på budgetområdet og den paneuropæiske nedgang i offentlige 
investeringer har forskudt vægten til behovet for at skabe de vilkår, der kræves for 

Ø Jobskabelsesordninger; 
Ø Bekæmpelse af social udstødelse;
Ø Udvikling af videnøkonomien.

Det er denne tilgang, der er tilpasset til de nye forhold i en Union med 27 medlemsstater, der 
vil være målestok for måling af regionalpolitikkens succes under den meget vigtige 
midtvejsevaluering, der vil finde sted i 2008-2009. I løbet af 2008 vil Kommissionen tæt 
overvåge programmeringsperioden og afslutningen af programmerne og projekterne samt 
vurdere den virkning, som politikken har haft i denne periode. Sideløbende hermed vil den 
sikre, at programmerne fuldt ud tager højde for prioriteringerne på dagsordenen for vækst og 
beskæftigelse.

Kommissionen meddeler6, at som i 2007 er fordelingen af forpligtelsesbevillingerne 
midlertidig og baseret på historiske data fra programmeringsperioden 2006 - 2007. Europa-
Kommissionen er ikke desto mindre tydeligvis den eneste institution, der har adgang til de 
krævede oplysninger vedrørende de fulde budgetmæssige krav, og det er derfor, at ordføreren 
foreslår, at uberettigede ændringer, der er indført af Rådet i budgetforslaget, straks korrigeres 
af Parlamentet.

Kommissionen oplyser også, at befolkningens aldring, som særligt ses i nogle regioner og 
endda medlemsstater, og som skyldes faldende fødselstal, er blevet en af de største 
udfordringer for Europas fremtid. Det er derfor vigtigt at fremme familieværdier og at hjælpe 
unge familier med at kombinere arbejds- og familieforpligtelser.

  
4 EUR 8.155.000.000.
5 EUR 728.000.000.
6 SEK(2007)0500.


