
PA\669867SV.doc PE 390.475v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Utskottet för regional utveckling

PRELIMINÄR VERSION
2007/2019(BUD)

8.6.2007

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för regional utveckling

till budgetutskottet

över det preliminära förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för 
budgetåret 2008
(2007/2019(BUD))

Avsnitt III – kommissionen

Föredragande: Wojciech Roszkowski



PE 390.475v01-00 2/4 PA\669867SV.doc

SV

PA_NonLeg



PA\669867SV.doc 3/4 PE 390.475v01-00

SV

FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att de summor för regionalpolitik som angavs i det preliminära 
budgetförslaget motsvarar unionens behov när det gäller ansträngningarna att minska 
regionala skillnader och nå Lissabonmålen och Göteborgsmålen. Därför uppmanar 
parlamentet till att budgetposterna för det preliminära budgetförslaget bibehålls eller 
återinförs.

2. Europaparlamentet understryker sin önskan om att särskild hänsyn skall tas till små och 
medelstora företag samt mikroföretag i budgetförslaget för 2008, med tanke på den roll 
dessa spelar för den regionala utvecklingen.

3. Mot bakgrund av behovet av att vitalisera det europeiska samhället stödjer 
Europaparlamentet åtgärder som syftar till att hjälpa unga yrkesverksamma kvinnor att bli 
egna företagare och/eller att bli deltidsanställda.

KORTFATTAD MOTIVERING

Trots utdragna förhandlingar om budgetplanen och det interinstitutionella avtalet hoppas 
Europeiska kommissionen kunna godkänna de nationella strategiska programmen senast i 
juli 2007 och på så sätt undvika onödiga förseningar såsom dem som uppstod i början av den 
föregående programperioden. Det bör här noteras att även om de allmänna prioriteringarna 
anges i de tillämpliga förordningarna beror den exakta tilldelningen av ekonomiska medel på 
medlemsstaternas strategiska referensramar, vilka för närvarande håller på att utarbetas och 
godkännas i samarbete med Europeiska kommissionen, samt på hur man utnyttjar 
gemenskapsfonderna för de överenskomna verksamhetsprogrammen. Detta skiljer sig ifrån 
förhållandena på andra politikområden.

Kommissionen påminner oss i sin budgetberäkning för 20081 om att alla summor för 
strukturfonderna och sammanhållningsfonden härstammar från vad som beslutades i den 
rättsliga grunden och är helt i överensstämmelse med taket för det interinstitutionella avtalet. 
När Europeiska kommissionen utarbetade sina budgetbestämmelser bedömde man därför 
budgetbehoven i ljuset av Europeiska rådets beslut från 2005, bestämmelserna i budgetramen
2007–2013 och det interinstitutionella avtalet, summorna för pågående projekt som påbörjats 
under programperioden 2000–2006 och sannolika begäranden om förskottsutbetalning under 
den pågående perioden. Sålunda ökar åtagandena för strukturfonderna för 2008 med 
0,9 procent2 och betalningarna3 med 3,2 procent, medan åtagandena för 
sammanhållningsfonden4 ökar med 14,4 procent och betalningarna5 med 36 procent. Det bör 

  
1 SEC(2007)0500.
2 38 734 miljoner euro.
3 33 894 miljoner euro.
4 8 155 miljoner euro.
5 6 728 miljoner euro.
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noteras att en budgetpost under rubrik 1b faller utanför politikområdet för 
struktur/sammanhållningsfonderna. Det gäller budgetposten för det europeiska grannskaps-
och partnerskapsinstrumentet (ENPI), vilket är bidraget till gränsöverskridande samarbete 
under denna rubrik. Detta faller under politikområdet yttre förbindelser.

Behovet av kontinuerlig budgetdisciplin och den minskning i offentliga investeringar som 
sker i hela Europa har lett till att man nu fokuserar på behovet av att skapa sådana
förutsättningar som behövs för att

• utarbeta program för att öka nettoantalet arbetstillfällen
• bemöta problemet med social utestängning och
• utveckla en kunskapsbaserad ekonomi.

Det är detta tillvägagångssätt, anpassat som det är till de nya förhållanden som råder i 
Europa 27, som kommer att bli måttstocken för att bedöma hur framgångsrik 
regionalpolitiken är vid den mycket viktiga översyn efter halva tiden som kommer att äga rum 
2008 eller 2009. Under 2008 kommer kommissionen att noggrant granska programperioden 
för 2000–2006 och programmens och projektens avslutande samt även bedöma vilken 
betydelse denna politik haft under perioden. Samtidigt kommer kommissionen att tillse att 
man inom programmen fullt ut tar hänsyn till de prioriteringar som anges i tillväxt- och 
sysselsättningsagendan.

Kommissionen har informerat oss1 om att fördelningen av åtagandebemyndigandena, precis 
som för år 2007, är preliminära och baserar sig på gamla uppgifter från programperioden 
2000–2006. Det står emellertid klart att Europeiska kommissionen är den enda institution som 
har tillgång till den nödvändiga informationen om samtliga budgetbehov och det är därför 
som föredraganden föreslår att eventuella omotiverade ändringar som rådet gör i sitt
budgetförslag omedelbart skall korrigeras av parlamentet. 

Kommissionen har också informerat oss om att befolkningens åldrande, särskilt i vissa 
regioner och till och med medlemsstater, vilken beror på sjunkande födelsetal, har kommit att 
bli en av de viktigaste utmaningarna inför Europas framtid. Därför är det av yttersta vikt att 
främja värderingar som värnar om familjen och att hjälpa unga familjer med att förena
plikterna inom yrkeslivet med plikterna inom familjelivet.

  
1 SEC(2007)0500.


