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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de Begrotingscommissie als commissie ten 
principale de volgende suggesties op te nemen in haar ontwerpresolutie:

1. is van mening dat de bedragen voor regionaal beleid die zijn opgenomen in het 
voorontwerp voor begroting voorzien in de behoeften van de Unie bij haar pogingen om 
regionale ongelijkheden te beperken en te voldoen aan de doelstellingen van Lissabon en
Guttenberg; dientengevolge de oproep om alle onderdelen in het voorontwerp voor 
begroting te handhaven of, waar nodig, terug in te stellen;

2. wijst op de wens van het Parlement om in het ontwerp van algemene begroting voor 2009 
speciale aandacht te besteden aan het midden- en kleinbedrijf en micro-ondernemingen, 
gezien hun rol in regionale ontwikkeling;

3. verzoekt de Commissie een proefproject op te starten voor het testen van een nieuwe 
benadering bij de opleiding en het onderwijs van Romagemeenschappen, te beginnen met 
kinderen in de voorschoolse leeftijd en vervolgens verdere scholing van jonge moeders en 
opleidingen en onderwijs aan volwassenen, zodat de Roma in staat worden gesteld om 
zelfvoorzienend te zijn op het gebied van hun ontwikkeling; verder zou dit pilotproject 
gebaseerd moeten zijn op het huidige begrip van de problemen van de 
Romagemeenschappen in de Europese Unie waarbij de nadruk moet komen te liggen op 
het volledige complexe en synergetische spectrum van de beste procedures die hierbij 
kunnen worden aangewend.

BEKNOPTE MOTIVERING

Aan het eind van het eerste kwartaal van 2008 was de Europese Commissie in staat om alle 
Nationale Strategische Kaders goed te keuren en zo het risico van buitensporige vertragingen 
te beperken, zoals die optraden aan het begin van de vorige programmaperiode. Hierbij dient 
te worden opgemerkt dat in tegenstelling tot andere beleidsgebieden waar de algehele 
prioriteiten zijn vastgelegd in de relevante verordeningen en de toekenning van financiële 
middelen wordt verdeeld over de 27 lidstaten in het jaar voorafgaand aan het begin van de 
programmaperiode1, is de precieze toewijzing van fondsen aan verschillende projecten op 
nationaal niveau afhankelijk van het strategische referentiekader van de lidstaten en het 
aanspreken van Gemeenschapsfondsen voor de overeengekomen operationele programma’s.

Zodoende wordt in herinnering gebracht dat "Alle cijfers voor de Structuurfondsen en het 
Cohesiefonds zijn ontleend aan het budget waarover is besloten in de juridische grondslag,
en volledig overeenkomen met de plafonds van IIA ". Bij het opstellen van de
begrotingsvoorwaarden heeft de Europese Commissie dan ook begrotingsbehoeften 
vastgesteld waarbij de volgende zaken in aanmerking zijn genomen: de beslissingen van de 
Europese Raad van 2005, de voorwaarden voor de financiële doelstellingen voor 2007-2013 
en de IAA, de bedragen die nog binnen moeten komen in het kader van projecten die aflopen 
in de programmaperiode van 2000-2006 en de oproepen voor vooruitbetaling die 
waarschijnlijk plaatsvinden in de huidige periode. Zodoende nemen toezeggingen uit de 
Structuurfondsen voor 2009 met 2,5% toe naar een totaal van € 48.413,9 miljoen, terwijl de
                                               
1 Europese Raad van december 2005. 
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betalingsreserves met 13,9% dalen naar € 34.914,1 miljoen.

Vanwege de noodzaak voor voortdurende budgettaire discipline en de pan-Europese daling in 
publieke investeringen, is het zwaartepunt verlegd naar het creëren van de benodigde 
omstandigheden voor:

 Actieplannen voor het creëren van netto banen; 
 De aanpak van sociale uitsluiting;
 De ontwikkeling van de kenniseconomie.

Over dit onderwerp meldt de Europese Commissie ons1 dat voor de periode 2007-2013 wordt 
verwacht dat 775.000 bruto banen zullen worden gecreëerd onder de doelstelling 
Convergentie en de doelstelling Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid.

Het voorgestelde pilotproject moet worden gezien in het licht van deze benadering, die bij de 
tussentijdse evaluatie in 2009 de graadmeter zal vormen voor het succes van het regionale 
beleid, en in het licht van de context waarin het probleem van sociale uitsluiting wordt 
aangepakt.
In 2009 heeft de Commissie de programmaperiode van 2000-2006 en de afsluiting van 
programma’s en projecten onder de loep genomen en de impact van het beleid in die periode 
onderzocht. Men heeft ons verteld dat in de referentieperiode de regio’s van zowel 
doelstellingen 1 als 2 van het EFRO zeer goed presteerden op het gebied van groei en 
convergentie. Met name het BNP van de regio’s in Doelstelling 1 nam toe, en wel van 64% 
van het gemiddelde in EU-15 in 1995 naar 70% in 2003.
Evenals in 2008 is het aandeel van toegezegde subsidies voor 2009 een voorlopig bedrag dat 
is gebaseerd op historische gegevens uit de programmaperiode 2000-2006. Desondanks is de
Europese Commissie onmiskenbaar de enige instelling met toegang tot de informatie die 
nodig is om de volledige budgettaire vereisten te kunnen vaststellen; om die reden stelt de 
rapporteur voor dat alle ongerechtvaardigde wijzigingen die door de Raad in het ontwerp van 
begroting worden aangebracht, onmiddellijk worden rechtgezet door het Parlement.

Het is inmiddels een vaste gewoonte dat het totaal toegekende jaarlijkse bedrag aan het begin 
van het jaar wordt toegewezen, waardoor het Parlement weinig of geen ruimte heeft om
pilotprojecten voor te stellen. De rapporteur is zich bewust van de grote hoeveelheid 
activiteiten die de Europese Commissie en de lidstaten ondernemen ten gunste van 
achtergestelde groepen en in het bijzonder de Roma. Hij is zich echter tevens bewust van de 
relatief lage effectiviteit en het gebrek aan coördinatie op pan-Europees niveau als het gaat 
om activiteiten die bedoeld zijn om de integratie van deze mensen te bevorderen. De strategie 
van de EU voor regionale ontwikkeling heeft verscheidene horizontale beleidsterreinen in het 
leven geroepen, waarvan de ontwikkeling van Romagemeenschappen een van de belangrijkste 
is. Aangezien dit in alle relevante nationale strategische kaders overal in de Europese Unie 
wordt benadrukt, bestaat er een min of meer horizontale benadering van dit specifieke
probleem. Tegelijkertijd is er een gebrek aan strategische coördinatie en uitwisseling van 
ervaringen en goede praktijken tussen de lidstaten, en ondanks het feit dat elk land dat de 
problemen omtrent de ontwikkeling van de Romagemeenschap aanpakt, te maken heeft met 
specifieke kenmerken, is de kern van het probleem overal hetzelfde.

Het doel van het pilotproject is dus om een nieuwe benadering toe te passen bij opleidingen
                                               
1 SEC(2008)514, blz. 42.
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en onderwijs aan Romagemeenschappen, te beginnen bij kinderen in de voorschoolse leeftijd, 
vervolgens door extra onderwijs te bieden aan jonge moeders tot aan opleidingen en 
onderwijs voor volwassenen. Het pilotproject is gebaseerd op het huidige begrip van de 
problemen waarmee Romagemeenschappen in de Europese Unie worstelen, waarbij de 
nadruk dient te worden gelegd op het volledige complexe en synergetische spectrum van de 
beste procedures hierbij kunnen worden aangewend. Het standpunt van de rapporteur is dat 
dit doel alleen kan worden bereikt met een goed gecoördineerde, pan-Europese benadering.

Ten slotte heb ik met het oog op de zeer nauwe marge die bij uitzondering beschikbaar is in 
het budget voor technische bijstand, voorgesteld om het bedrag aan kredieten dat beschikbaar 
is op het relevante begrotingsonderdeel (13.03.20) te beperken, waarbij een bedrag van € 
5 miljoen wordt overgeheveld naar een nieuw begrotingsonderdeel dat moet worden 
gecreëerd onder de naam:

Proefproject: pan-Europese activiteiten voor en coördinatie van integratiemethodes voor de 
Roma.
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