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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat de bedragen voor regionaal beleid die zijn opgenomen in het 
voorontwerp van begroting aansluiten bij de behoeften van de Unie in haar streven naar 
verkleining van de verschillen tussen de regio's en verwezenlijking van de Lissabon- en 
Gutenberg-doelstellingen; dringt er daarom op aan dat alle begrotingslijnen uit het VOB 
worden gehandhaafd, of waar nodig, opnieuw worden opgenomen;

2. benadrukt de wens van het Parlement dat er in de ontwerpbegroting 2008 bijzondere 
aandacht wordt geschonken aan kleine en middelgrote ondernemingen alsmede aan micro-
ondernemingen, gezien hun rol bij regionale ontwikkeling;

3. steunt gezien de noodzaak om de Europese samenleving te verjongen, maatregelen die 
erop zijn gericht jonge werkende vrouwen te helpen zich als zelfstandige te vestigen en/of 
in deeltijd te werken.

BEKNOPTE MOTIVERING

Ondanks de langdurige onderhandelingen over de Financiële vooruitzichten en het 
Interinstitutioneel Akkoord (IIA) hoopt de Europese Commissie toch in staat te zijn alle 
nationale strategische programma's in juli 2007 goed te keuren, zodat onnodig vertraging 
zoals bij het begin van de vorige programmaperiode kan worden vermeden. In deze context 
zij erop gewezen dat, anders dan op bepaalde andere beleidsterreinen, de algemene 
prioriteiten weliswaar in de desbetreffende verordeningen worden genoemd, maar dat de 
precieze toewijzing van middelen aan projecten afhangt van de strategische referentiekaders
van de afzonderlijke lidstaten, die momenteel in samenwerking met de Europese Commissie 
worden opgesteld en goedgekeurd, en van het gebruik van Gemeenschapsmiddelen voor de 
overeengekomen operationele programma's.

In haar raming voor 20081 herinnert de Commissie eraan dat alle bedragen voor de 
structuurfondsen en het Cohesiefonds afgeleid zijn van de enveloppe die in de 
rechtsgrondslag is vastgelegd en volledig aansluiten bij de plafonds van het Interinstitutioneel 
Akkoord. Bij het ramen van de budgettaire behoeften is de Europese Commissie dan ook 
uitgegaan van de besluiten van de Europese Raad van 2005, de ramingen in de Financiële 
vooruitzichten voor 2007-2013 en het IIA, de bedragen die nodig zijn voor projecten welke in 
de programmaperiode 2000-2006 van start zijn gegaan, en de mogelijke verzoeken om 
voorschotten voor de huidige periode.  Als gevolg hiervan nemen de vastleggingen voor de 
structuurfondsen in 2008 toe met 0,9%2 en de betalingen met 3,2%3, terwijl de vastleggingen 
voor het Cohesiefonds met 14,4%4 stijgen en de betalingen met 36%1. Er zij tevens op 

  
1 SEC(2007)0500.
2 € 38.734.000.000.
3 € 33.894.000.000.
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gewezen dat één begrotingslijn van rubriek 1 b) buiten het beleidsterrein 
structuurfondsen/cohesie valt. Dit is de begrotingslijn voor het Europees nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument (ENPI), de bijdrage voor grensoverschrijdende samenwerking in 
deze rubriek. Deze valt nu onder het beleidsterrein externe betrekkingen.

De behoefte aan voortzetting van de begrotingsdiscipline en de in de hele EU te constateren 
afname van overheidsinvesteringen hebben het accent verschoven naar de noodzaak om 
voorwaarden tot stand te brengen voor

• projecten voor het scheppen van banen
• het aanpakken van sociale uitsluiting
• ontwikkeling van de op kennis gebaseerde economie.

Deze benadering, welke is toegesneden op de nieuwe situatie in het Europa van 27 landen, zal
als toetssteen worden gebruikt om het succes te meten van het regionaal beleid tijdens de zo 
belangrijke tussentijdse herziening in 2008/2009. In de loop van 2008 zal de Commissie de 
programmaperiode 2000-2006 en de afronding van de programma's en projecten nauwkeurig 
onder de loep nemen, en nagaan welke impact het beleid in deze periode heeft gehad. 
Tegelijkertijd zal zij ervoor zorgen dat de programma's volledig rekening houden met de 
prioriteiten van de agenda voor groei en werkgelegenheid.

De Commissie laat weten2 dat de verdeling van vastleggingskredieten net als in 2007 
voorlopig is, en gebaseerd is op de gegevens van de programmeringsperiode 2000-2006. Hoe 
dan ook is de Commissie de enige instelling die toegang heeft tot de nodige informatie over 
alle budgettaire behoeften, en om deze reden stelt uw rapporteur voor advies voor dat alle 
ongerechtvaardigde wijzigingen die door de Raad in de ontwerpbegroting worden 
aangebracht, onmiddellijk door het Parlement worden gecorrigeerd.

De Commissie deelt verder mee dat de vergrijzing van de bevolking, met name in bepaalde 
regio's en zelfs lidstaten, als gevolg van een daling van het geboortecijfer, een van de 
belangrijkste uitdagingen voor de toekomst van Europa is geworden. Het is dus van essentieel 
belang om de gezinswaarden te promoten en jonge gezinnen te helpen werk en gezinsleven te 
combineren.
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