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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za proračun, kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da zneski, ki se vnesejo v predhodni predlog proračuna, ustrezajo potrebam Unije 
pri njenih prizadevanjih za zmanjšanje regionalnih razlik ter doseganju lizbonskih in 
göteborških ciljev; zato poziva, naj se ohranijo ali po potrebi ponovno vzpostavijo vse 
proračunske vrstice predhodnega predloga proračuna (PPP);

2. poudarja željo Parlamenta, da se v predlogu splošnega proračuna za leto 2009 posveti 
posebno pozornost malim in srednjim podjetjem ter mikropodjetjem, ob upoštevanju 
njihove vloge v regionalnem razvoju;

3. poziva Komisijo, da prične z novim pilotnim projektom za preskušanje novega pristopa k 
usposabljanju in izobraževanju romskih skupnosti, tako da prične s predšolskimi otroki, 
nadaljuje z nadaljnjim izobraževanjem mladih mater in vključi usposabljanje in 
izobraževanje odraslih, ter tako Romom omogoči neodvisen razvoj; priporoča, da pilotni 
projekt temelji na trenutnem razumevanju težav romskih skupnosti v Evropski uniji in 
daje poudarek celotni kompleksni in sinergični paleti najboljših postopkov s tem v zvezi. 

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ob koncu prvega četrtletja 2008 je Evropska komisija lahko odobrila vse nacionalne strateške 
okvire ter tako zmanjšala verjetnost nepotrebnih zamud, kot so tiste, ki so nastale na začetku 
predhodnega programskega obdobja.  Ob tem velja pripomniti, da je za razliko od nekaterih 
drugih področij politike natančna dodelitev sredstev različnim projektom na nacionalni ravni 
odvisna od strateškega referenčnega okvira držav članic in od sprejetih sredstev Skupnosti za 
dogovorjene operativne programe, medtem ko so splošne prednostne naloge določene s 
predpisi in se dodelitev sredstev 27 državam članicam izvede v letu pred začetkom 
programskega obdobja1.   

Tako se ponovno poudarja, da „vsi podatki o strukturnih skladih in kohezijskem skladu 
izhajajo iz finančnih sredstev, ki so bila dogovorjena na pravni osnovi in so v celoti skladna 
z zgornjimi mejami medinstitucionalnega sporazuma“. Evropska komisija je zato pri 
pripravi proračunskih določb ocenila proračunske potrebe ob upoštevanju sklepov Evropskega 
sveta leta 2005, določb finančne perspektive za obdobje 2007–2013 in medinstitucionalnega 
sporazuma, dolgovanih zneskov v okviru projektov, ki se končujejo v programskem obdobju 
2000–2006, ter možnih zahtev za predplačila za tekoče obdobje. Tako so se obveznosti za 
strukturne sklade v letu 2009 povečale za 2,5 % na skupno 48.413.9 milijonov EUR, medtem 
ko so plačila padla za 13,9 % na 34.914.1 milijonov EUR.

Potreba po ohranjanju proračunske discipline in vseevropsko zmanjšanje javnih naložb sta 
poudarili potrebo po ustvarjanju potrebnih pogojev za:

                                               
1 Evropski svet december 2005
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 sheme ustvarjenih neto delovnih mest; 
 boj proti socialni izključenosti ter
 razvoj na znanju temelječega gospodarstva. 

Evropska komisija napoveduje1, da bo v obdobju 2007-2013 nastalo 775.000 novih delovnih 
mest v okviru ciljev konvergence ter konkurenčnosti in zaposlovanja. 

To je pristop, ki bo merilo uspeha regionalne politike pri vmesnemu pregledu leta 2009; 
pilotni projekt pa je treba obravnavati v kontekstu reševanja vprašanja socialne izključenosti.
Komisija bo v letu 2009 spremljala programsko obdobje 2000-2006 ter dokončanje 
programov in projektov ter tudi ocenjevala vpliv politike v tem obdobju. V referenčnem 
obdobju naj bi regije ESRR cilja 1 in 2 dosegale zelo dobre rezultate na področju rasti in 
konvergenčnih ciljev.  Zlasti BDP regij cilja 1 je narasel z 64 % povprečja EU 15 v letu 1995 
na 70 % v letu 2003.
Kot v letu 2008 je delež odobritev za prevzem obveznosti za leto 2009 začasen in temelji na 
preteklih podatkih za programsko obdobje 2000–2006. Evropska komisija je kljub temu 
nedvomno edina institucija, ki ima dostop do zahtevanih informacij za ocenitev vseh 
proračunskih potreb, zato pripravljavec mnenja predlaga, da Parlament vsako neupravičeno 
spremembo v predlogu proračuna nemudoma popravi. 

Kot je to že ustaljena praksa, se za vsako leto na začetku leta dodeli skupni znesek, ki 
Parlamentu daje malo ali nobenih možnosti, da predlaga pilotne projekte. Pripravljavec 
mnenja se zaveda številnih aktivnosti, ki jih Evropska komisija in države članice izvajajo za 
zapostavljene skupine, zlasti za Rome.  Vendar se prav tako zaveda relativno nizke ravni 
učinkovitosti in pomanjkanja usklajevanja na vseevropski ravni v zvezi z aktivnostmi, ki naj 
bi podpirale njihovo integracijo.
Strategija EU za regionalni razvoj je uvedla več horizontalnih ukrepov. Razvoj romskih 
skupnosti je eden on najpomembnejših s tem v zvezi. To specifično vprašanje, poudarjeno v 
vseh relevantnih okvirih nacionalnih strategij celotne Unije, se bolj ali manj rešuje s 
horizontalnim pristopom. Hkrati primanjkuje strateškega usklajevanja in izmenjave izkušenj 
ter najboljših praks med državami članicami. Čeprav ima vsaka država, ki rešuje vprašanja 
razvoja romskih skupnosti, svoje specifičnosti, ostaja jedro problema enako. 

Cilj pilotnega projekta je zato nov pristop h usposabljanju in izobraževanju romskih 
skupnosti, ki začenja s predšolskimi otroki, nato z nadaljnjim izobraževanjem mladih mater in 
končno usposabljanje in izobraževanje odraslih. Pilotni projekt bi moral temeljiti na 
trenutnem razumevanju težav romskih skupnosti v Evropski uniji in dati poudarek celotni 
kompleksni in sinergični paleti najboljših postopkov s tem v zvezi. Pripravljavec mnenja 
meni, da je za dosego tega potrebno vzpostaviti dobro usklajen, vseevropski pristop.

Glede na zelo majhno razliko, ki je izjemoma na voljo pri sredstvih za tehnično pomoč, sem 
predlagal zmanjšanje zneska razpoložljivih posojil v proračunski vrstici 13.03.20 za prenos 
sredstev v višini 5 milijonov EUR v novo proračunsko vrstico, ki naj bi se imenovala:     

Pilotni projekt: Vseevropske aktivnosti za načine integracije Romov in njihovo usklajevanje 
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