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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet anser att anslagen för regionalpolitiken i det preliminära 
budgetförslaget (PBF) motsvarar unionens behov och dess insatser för att minska 
regionala skillnader och uppnå Lissabon- och Göteborgsmålen. Parlamentet begär därför 
att alla PBF-poster ska behållas och i förekommande fall återställas.

2. Europaparlamentet betonar sin önskan att man i förslaget till allmän budget för 2009 ska 
fästa särskild uppmärksamhet vid små och medelstora företag och mikroföretag, inte 
minst med tanke på deras roll för regional utveckling.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att starta ett pilotprojekt för att testa ett nytt 
tillvägagångssätt för olika slags utbildning för romergrupperna, till att börja med 
förskolebarn, sedan utbildning av unga mödrar och också utbildning av vuxna, så att 
romerna själva kan få grepp om sin utveckling. Pilotprojekten bör utgå från dagens 
insikter om de romska gruppernas problem i EU och ha sin tonvikt på hela det komplexa 
och samverkande spektrumet av bästa förfaranden i detta hänseende.

KORTFATTAD MOTIVERING

I slutet av det första kvartalet 2008 kunde kommissionen godkänna alla nationella strategiska 
referensramar och därmed minska risken för olämpliga förseningar av den typ som inträffade i 
början av den tidigare programplaneringsperioden. Här bör det noteras att övergripande 
prioriteringar visserligen fastställs i förordningarna i fråga, och att fördelningen av resurserna 
mellan de 27 medlemsstaterna sker året före starten på programplaneringsperioden1, men till 
skillnad från vissa andra politikområden så är den exakta anslagsfördelningen till olika projekt 
beroende av den nationell nivån i medlemsstaterna strategiska referensramar och av 
utnyttjandet av gemenskapsmedel för de överenskomna driftsprogrammen.

Vi påminner således om att alla belopp för strukturfonderna och Sammanhållningsfonden 
härstammar från den finansieringsram som fastställts i den rättsliga grunden och helt är i 
överensstämmelse med taken i det interinstitutionella avtalet. Vid beräkningen av 
budgetanslagen har kommissionen därför bedömt budgetbehoven med utgångspunkt från 
besluten från Europeiska rådet 2005, bestämmelserna i budgetplanen för 2007–2013 och det 
interinstitutionella avtalet, de belopp som ska betalas för projekt som avslutas under 
programplaneringsperioden 2000–2006 och de sannolika kraven på förskottsbetalningar under 
nuvarande period. Åtagandebemyndigandena för strukturfonderna 2009 ökar med 2,5 procent 
till totalt 48 413,9 miljoner EUR samtidigt som betalningsbemyndigandena minskar med 
13,9 procent till 34 914,1 miljoner EUR.

På grund av behovet av fortsatt budgetdisciplin och nedgången för offentliga investeringar i 
hela Europa har tonvikten förskjutits till behovet av att skapa förutsättningar för att

                                               
1 Europeiska rådet december 2005.
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 inrätta program som skapar nya arbetstillfällen netto, 
 ta itu med social utslagning,
 utveckla kunskapsbaserade ekonomin.

Här talar kommissionen om1 för oss att man förväntar sig att 775 000 arbetstillfällen brutto 
kommer att skapas under 2007–2013 enligt konvergensmålet och konkurrenskrafts- och 
sysselsättningsmålet.

Detta komma att bli måttstocken för att mäta framgång i regionalpolitiken i samband med 
halvtidsöversynen 2009, och de föreslagna pilotprojekten måste ses mot bakgrund av behovet 
att ta itu med problemet social utslagning.

Under 2009 kommer kommissionen att följa programplaneringsperioden 2000–2006 och de 
program och projekt som avslutas och också utvärdera effekterna som politiken haft under 
denna period. Vi har fått uppgifter om att regioner inom både ERUF-mål 1 och 2 uppvisat 
mycket goda resultat när det gäller tillväxt- och konvergensmålen. BNP i mål 1-regioner 
ökade till exempel från 64 procent av EU15-genomsnittet 1995 till 70 procent 2003.

Liksom 2008 är fördelningen av åtagandebemyndiganden för 2009 preliminär och grundas på 
historiska uppgifter för programplaneringsperioden 2000–2006. Kommissionen är dock 
tydligen den enda institutionen som har tillgång till den information som krävs för att bedöma 
budgetkraven i sin helhet, och det är därför som föredraganden föreslår att parlamentet genast 
ska korrigera alla omotiverade ändringar som rådet gjort i sitt budgetförslag.

Enligt vedertagen praxis ingås åtaganden för varje års totalbelopp i början av varje år, vilket 
medför att det inte finns mycket eller inget utrymme alls för parlamentet att föreslå 
pilotprojekt. Föredraganden är medveten om de många åtgärder som kommissionen och 
medlemsstaterna vidtar för missgynnade grupper och i synnerhet romerna. Det är dock också 
känt att effektiviteten är låg och samordningen bristande på alleuropeisk nivå för åtgärder som 
syftar till integrering av dessa personer.

EU:s strategi för regional utveckling ligger till grund för många övergripande handlingslinjer.
Att utveckla de romska grupperna är en av de viktigaste. Denna fråga betonas i alla viktigare 
nationella strategiska referensramar inom EU och det finns ett mer eller mindre övergripande 
tillvägagångssätt för detta specifika problemområde. Samtidigt saknas det en strategisk 
samordning och ett utbyte av erfarenheter och bästa praxis mellan medlemsstaterna. 
Grundproblemet det samma även om varje land som sysselsätter sig med frågorna om att 
utveckla de romska grupperna har sin egen karaktär.

Syftet med pilotprojektet är därför att skapa ett nytt tillvägagångssätt för utbildning av romer, 
där man börjar med förskolebarn, fortsätter med utbildning av unga mödrar och går vidare 
mot utbildning av vuxna. Pilotprojekten bör utgå från dagens insikter om de romska 
gruppernas problem i EU och ha sin tonvikt på hela det komplexa och samverkande 
spektrumet av bästa förfaranden i detta hänseende. Föredraganden anser att detta endast kan 
uppnås genom att skapa ett väl samordnat, alleuropeiskt tillvägagångssätt. 

                                               
1 SEK(2008)0514, s.42.
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Med tanke på den mycket begränsade marginal som undantagsvis finns i finansieringsramen 
för tekniskt bistånd föreslås att anslagen i budgetposten i fråga (13 03 20) minskas genom att 
överföra 5 miljoner EUR till en ny budgetpost som får titeln:

Pilotprojekt: Alleuropeiska åtgärder för och samordning av integreringsmetoder för romer.
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