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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy az előzetes költségvetési tervezetben szereplő, regionális politikára 
előirányzott összegek megfelelnek az Unió regionális egyenlőtlenségek csökkentésére és a 
lisszaboni és göteborgi célkitűzések teljesítésére irányuló erőfeszítéseihez szükséges 
összegeknek, ezért felszólít az előzetes költségvetési tervezetben szereplő tételek 
megtartására, illetve szükség esetén visszaállítására;

2. hangsúlyozza a Parlament kívánságát, amelynek megfelelően a 2009-es költségvetési 
tervezetben külön figyelmet kell szentelni a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, 
tekintve a regionális fejlődésben betöltött szerepüket;

3. felhívja a Bizottságot, hogy indítson kísérleti programot a roma közösségek oktatása és 
képzése új megközelítésének vizsgálatára, az óvodáskorú gyermekektől kezdve a fiatal 
anyák továbbképzésén és a felnőttoktatáson és -képzésen át, lehetővé téve a romák 
számára az önálló fejlődést; javasolja, hogy a kísérleti program a roma közösségek 
Európai Unión belül tapasztalt problémáinak jelenlegi ismeretén alapuljon, és kapjon 
különös hangsúlyt e tekintetben a legjobb eljárások összetett és egymást erősítő elemekből 
álló széles skálája. 

RÖVID INDOKOLÁS

2008 első negyedévének végén az Európai Bizottság jóvá tudta hagyni az összes nemzeti 
stratégiai keretet, így csökkent az előző programozási időszak kezdetén előforduló 
késedelmekhez hasonló indokolatlan késedelmek veszélye. E ponton meg kell jegyeznünk, 
hogy egyes más politikák területeitől eltérően, míg a megfelelő rendeletek mindenütt 
prioritásokat határoznak meg, és a 27 tagállam között szétosztott források a programozási 
időszak kezdete előtti évben1 elosztásra kerülnek, a különböző projektet támogatásának 
nemzeti szinten történő pontos szétosztása a tagállam stratégiai referenciakeretétől és a 
jóváhagyott operatív programokhoz járó közösségi támogatások igénybevételétől függ.

Ugyanakkor a Bizottság emlékeztet arra, hogy „a strukturális alapok és a Kohéziós Alap 
összegei a jogalapban meghatározott keretből származnak, és teljes mértékben összhangban 
vannak az intézményközi megállapodásban meghatározott határösszegekkel”. A költségvetés 
kidolgozásakor tehát az Európai Bizottság a költségvetési szükségletek felmérésekor 
figyelembe vette a 2005-ös Európai Tanács határozatait, a 2007–2013-as pénzügyi keret és az 
intézményközi megállapodás rendelkezéseit, a 2000–2006-os programozási időszak 
befejeződő projektjeire fordítandó összegeket, valamint a jelen időszakban valószínűsíthetően 
felmerülő előlegfizetési kötelezettségeket. A strukturális alapok 2009-es 
kötelezettségvállalásai 2,5%-kal, összesen 48 413, 9 millió euróra emelkedtek, míg a 
kifizetések 13,9%-kal, 34 914,1 millió euróra csökkentek.

                                               
1 Az Európai Tanács 2005. decemberi ülése
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A folyamatos költségvetési fegyelem iránti igény és a közszféra befektetéseinek Európa-
szerte tapasztalható csökkenése miatt a hangsúly annak szükségességére helyeződik, hogy 
megteremtsük a feltételeit:

 a nettó munkahelyteremtésre irányuló programoknak; 
 társadalmi kirekesztés kezelésének;
 a tudásalapú gazdaság fejlesztésének.

E tekintetben az Európai Bizottság arról tájékoztat1, hogy a 2007–2013-as időszak folyamán 
várhatóan 775 000 bruttó munkahely jön létre a konvergencia-célkitűzés, valamint a 
versenyképességi és foglalkoztatási célkitűzés keretében.

Ez a szemléletmód lesz a regionális politika sikerének mércéje a 2009-ben sorra kerülő félidős 
értékelés során, és a javasolt kísérleti programot a társadalmi kirekesztés kezelésének 
összefüggésében kell tekintetbe venni.
2009-ben a Bizottság ellenőrizte a 2000–2006-os programozási időszakot, az ezen időszak
alatt lezajlott programok és projektek eredményeit, valamint értékelte a politika által az adott 
időszakban kifejtett hatást. A Bizottság arról tájékoztat bennünket, hogy az ERFA 1. és 2. 
célkitűzésébe tartozó régiók is igen jól tejesítettek a növekedési és konvergencia-célok 
tekintetében. Az 1. célkitűzés hatókörébe tartozó térségek GDP-je az EU-15 átlagának 64%-
áról (1995) 70%-ára (2003) nőtt.
2008-hoz hasonlóan a 2009-es kötelezettségvállalási előirányzatokból való részesedési arány 
ideiglenes, és a 2000–2006-os programozási időszak adatain alapszik. Ettől függetlenül 
kétségtelen tény, hogy az Európai Bizottság az egyetlen intézmény, amelynek hozzáférése van 
az átfogó költségvetési igények felméréséhez szükséges információkhoz, éppen ezért a 
vélemény előadója azt javasolja, hogy a Tanács által a költségvetési tervezetben eszközölt 
bármilyen indokolatlan változtatást a Parlament azonnal korrigálja.

A bevett gyakorlatnak megfelelően az egyes évre előirányzott teljes összeg az év elején 
lekötésre kerül, így a Parlamentnek alig vagy egyáltalán nem marad lehetősége arra, hogy 
kísérleti programot javasoljon. A vélemény előadója tisztában van azzal, hogy az Európai 
Bizottság és a tagállamok számos tevékenységet végeznek a hátrányos helyzetű csoportok, 
különösen a romák érdekében. Azonban azzal is tisztában van, hogy az ezeknek az 
embereknek a beilleszkedését elősegítő tevékenységek viszonylag kevéssé eredményesek és 
hiányzik európai szintű összehangolásuk.
Az EU regionális fejlesztési stratégiája keretében több horizontális politika került kialakításra. 
E tekintetben a roma közösségek fejlesztése az egyik legfontosabb. A speciális probléma 
többé-kevésbé horizontális megközelítést élvez, hangsúlyos eleme minden vonatkozó nemzeti 
stratégia keretnek Unió-szerte. Ugyanakkor hiányzik a tagállamok közötti stratégiai 
összehangolás, valamint a tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréje, és jóllehet minden, a 
roma közösségek fejlesztésének ügyével foglalkozó országnak megvannak a maga 
sajátosságai, a probléma lényege mindenütt ugyanaz.

A kísérleti projekt célja ezért az, hogy új megközelítést alkalmazzon a roma közösségek 
képzésében és oktatásában, az óvodáskorú gyermekektől kezdve a fiatal anyák 
továbbképzésén és a felnőttoktatáson és -képzésen át. A kísérleti programnak a roma 
közösségek Európai Unión belül tapasztalt problémáinak jelenlegi ismeretén kell alapulnia, és 
                                               
1 SEC(2008)0514, 42. o.
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különös hangsúlyt kell kapnia e tekintetben a legjobb eljárások összetett és egymást erősítő 
elemekből álló széles skálájának. A vélemény előadójának véleménye szerint mindez csak 
megfelelően összehangolt, egész Európára kiterjedő szemléletmód kialakításával érhető el.

Végezetül, és tekintettel a technikai segítségnyújtási keretben kivételesen rendelkezésre álló 
egészen kis tartalékra, a vélemény előadója javasolja a vonatkozó költségvetési sor (13.03.20) 
alatt rendelkezésre álló keret összegének csökkentését 5 millió euró átcsoportosításával egy 
új, az alábbi elnevezéssel nyitott költségvetési sor alá:

Kísérleti projekt: Páneurópai szintű tevékenységek a romák beilleszkedését segítő 
módszerek összehangolásáért.

Adlib Express Watermark


	731736hu.doc

