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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 de beløb for regionalpolitik, der er anført i det foreløbige budgetforslag svarer til 
Unionens behov i dens bestræbelser på at reducere regionale skævheder og opfylde 
Lissabon- og Guttenberg-målene; opfordrer derfor til, at alle budgetposterne i FBF 
opretholdes eller, hvor det er nødvendigt, genoprettes;

2. understreger Parlamentets ønske om, at der rettes særlig opmærksomhed i forslaget til det 
almindelige budget for 2009 på små og mellemstore virksomheder samt 
mikrovirksomheder, idet deres rolle i regional udvikling holdes for øje;

3. opfordrer Kommissionen til at gennemføre et pilotprojekt for at afprøve en ny 
fremgangsmåde til romasamfunds undervisning og uddannelse, idet der begyndes med 
børn i førskolealderen, fortsættes med videreuddannelse af unge mødre og undervisning 
og uddannelse af voksne, hvorved romaerne bliver i stand til at være selvforsynende med 
hensyn til udvikling; anbefaler at dette pilotprojekt baseres på den nuværende forståelse 
for romasamfundenes problemer i Den Europæiske Union og lægger vægt på hele det 
komplekse og synergiske spektrum af bedste praksis i denne henseende.

KORT BEGRUNDELSE

Ved udgangen af første kvartal af 2008 var Europa-Kommissionen i stand til at godkende alle 
de nationale strategiske referencerammer, hvorved risikoen for unødige forsinkelser som 
f.eks. dem, der indtraf i starten af den foregående programmeringsperiode, blev reduceret. Det 
skal her bemærkes, at mens der til forskel fra visse andre politikområder fastsættes 
overordnede prioriteter i de relevante forordninger, og tildelingen af ressourcer fordeles 
blandt de 27 medlemsstater i det år, der går forud for programmeringsperioden1, afhænger den 
nøjagtige tildeling af midler til forskellige projekter på nationalt plan af medlemsstatens 
strategiske referenceramme og anvendelse af fællesskabsmidler til de aftalte operationelle 
programmer.

Der erindres således om, at "Alle tal for strukturfondene og Samhørighedsfonden stammer 
fra den budgetramme, der er vedtaget i retsgrundlaget, og stemmer fuldt ud overens med 
lofterne i IIA". Europa-Kommissionen har derfor i udarbejdelsen af dens budgetbestemmelser 
vurderet budgetbehov under hensyntagen til Det Europæiske Råds beslutninger i 2005, 
bestemmelserne i de finansielle overslag 2007-2013 og IAA, de skyldige beløb i forbindelse 
med projekter, der lukkes i programmeringsperioden 2000-2006, de sandsynlige krav om 
forhåndsbetaling for nærværende periode. Strukturfondenes forpligtelser for 2009 stiger 
således med 2,5 % til i alt 48.413,9 mio. EUR, mens betalingsbevillingerne falder med 13,9 % 
til 34.914,1 mio. EUR.

Behovet for fortsat budgetdisciplin og det paneuropæiske fald i offentlige investeringer har 

                                               
1 Det Europæiske Råd, december 2005 



PE409.469v01-00 4/5 PA\731736DA.doc

DA

ændret vægten til behovet for at skabe de betingelser, der er påkrævet for:

 nettojobskabelsesordninger;
 afhjælpning af social udstødelse;
 udvikling af den videnbaserede økonomi.

På dette punkt fortæller Europa-Kommissionen os, at det for perioden 2007-2013 forventes, at 
der vil blive skabt 775.000 bruttojob i henhold til konvergensmålet og målet om 
konkurrenceevne og beskæftigelse.

Det er denne fremgangsmåde, der vil være målestok for måling af regionalpolitikkens succes 
under midtvejsrevisionen, som finder sted i 2009, og det er i forbindelse med afhjælpningen 
af problemet med social udstødelse, at det foreslåede pilotprojekt skal ses.
I løbet af 2009 har Kommissionen overvåget programmeringsperioden 2000-2006 og 
afslutningen af programmerne og projekterne samt vurderet den indvirkning, politikken har 
haft i perioden. Vi har fået at vide, at i løbet af referenceperioden klarede både EFRU mål-1-
og 2-regioner sig godt med hensyn til vækst- og konvergensmål. Navnlig steg mål-1-regioners 
BNP fra 64 % af gennemsnittet for EU 15 i 1995 til 70 % i 2003.
Som i 2008 er fordelingen af forpligtelsesbevillinger for 2009 foreløbig og baseret på 
historiske data fra 2000-2006 programmeringsperioden. Ikke desto mindre er Europa-
Kommissionen klart den eneste institution, der har adgang til de oplysninger, der er påkrævet 
til at vurdere de fuldstændige budgetkrav, og det er derfor ordføreren foreslår, at eventuelle 
uberettigede ændringer, der er indført af Rådet i dets budgetforslag, øjeblikkeligt rettes op af 
Parlamentet.

Som det har været etableret praksis øremærkes det samlede beløb, der tildeles for hvert år ved 
årets begyndelse, så der kun er ringe eller ingen plads til, at Parlamentet kan foreslå 
pilotprojekter. Ordføreren er klar over de mange aktiviteter, som Europa-Kommissionen og 
medlemsstaterne påtager sig til fordel for dårligt stillede grupper og navnlig romaerne.
Ordføreren er imidlertid også klar over det relativt lave effektivitetsniveau og manglende 
koordinering på paneuropæisk plan vedrørende de aktiviteter, der er rettet mod at hjælpe med 
integrationen af disse folkeslag.
EU's strategi for regional udvikling har etableret adskillige horisontale politikker.
Udviklingen af romasamfund er en af de vigtigste i denne henseende. Dette specifikke 
problem, der er understreget i alle relevante nationale strategiske referencerammer i hele EU, 
er der en mere eller mindre horisontal tilgang til. Samtidig mangler der strategisk 
koordinering og udveksling af erfaringer og bedste praksis mellem medlemsstater. Selv om 
hvert enkelt land, som behandler spørgsmålene om udvikling af romasamfundet, har sine egne 
særlige karakteristika, er problemets kerne det samme.

Målet med pilotprojektet er derfor at gennemføre en ny tilgang til undervisning og uddannelse 
af romasamfundene, idet der startes med børn i førskolealderen via videreuddannelse af unge 
mødre til undervisning og uddannelse af voksne. Pilotprojektet skal baseres på den nuværende 
forståelse af romasamfundenes problemer i Den Europæiske Union med vægt på hele det 
komplekse og synergiske spektrum af bedste praksis i denne henseende. Det er ordførerens 
opfattelse, at det kun er ved at skabe en velkoordineret, paneuropæisk tilgang, at dette kan 
nås.

Endelig og i betragtning af den meget lille margen, der undtagelsesvist er til stede under 
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bevillingsrammen for teknisk bistand, har jeg foreslået at reducere beløbet for kreditter, der er 
til rådighed på den relevante konto (13.03.20), idet summen på 5 mio. EUR overføres til en ny 
konto, der skal oprettes med titlen:

Pilotprojekt: Paneuropæiske aktiviteter til og koordinering af integreringsmetoder for 
romaerne
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