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Utkast till betänkande godkändes i regionpolitiska utskottet
Utbildningen av ”Rural Ambassadors” har inletts
Landsbygdsseminarium i bryssel 13-14.6

UTKAST TILL BETÄNKANDE GODKÄNDES I REGIONPOLITISKA UTSKOTTET
Europaparlamentets regionpolitiska utskott godkände vecka 21 tre utkast till betänkande som
berör strukturfonder. Det här och andra betänkanden skall sedan upp till behandling på
parlamentets plenum i juli. Regionpolitiska utskottet anser att det är viktigt, att man för
kohesionspolitiken öronmärker kommissionens förslag om 0,41 % av Europeiska unionens
BNP för åren 2007-2013. Nämnden förkastar alla betydande förändringar vad gäller
kommissionens förslag för generella strukturer och motsätter sig särskilt ”strävanden att
nationalisera på nytt unionens regionpolitik”. I betänkandet godkänns kommissionens förslag,
enligt vilket unionens gemensamma finansiering skall räknas endast i förhållande till de
offentliga totalkostnaderna. Inga privata utfästelser fås ta i beaktande. Vidare konstateras att
då det gäller målsättningen, behövs mer flexibilitet, särskilt i förhållande till havsgränser, och
att man tar i beaktande behovet av aktiva föreningar på glesbebyggda områden.
UTBILDNINGEN AV ”RURAL AMBASSADORS” HAR INLETTS
Inom förprojektet Baltic Ring hölls den 30-31.5 det första skolningstillfället för s.k.
landsbygdsambassadörer (rural ambassadors). Tanken bakom denna utbildning är att skola ett
antal personer för färdigheter i att presentera den finländska landsbygdspolitiken och
aktionsgruppsarbetet samt byaverksamheten till intresserade utomlands. Det har visat sig att
det finns intresse i Europa för våra metoder att utveckla landsbygden. Den första delen av
utbildningen hölls i Vasa på Loftet för ca 20 personer. Under första utbildningsdagen fick
deltagarna en inblick i den finländska landsbygdens historia genom en föreläsning av Hannu
Katajamäki. Han presenterade även grundläggande dokument och författningar som påverkar
landbygdspolitikens linjedragningar. Eero Uusitalo å sin sida presenterade orsakerna och
bakgrunden till grundandet av YTR-verksamheten och LEADER-programmets
”mainstreaming”. Under den andra dagen var det deltagarnas tur att arbeta. Efter Liisa Hämes
presentation över hennes praktiska erfarenheter som föreläsare om den finländska byarörelsen
och LAG-arbetet, fick deltagarna en kort stund på sig att förbereda en liten presentation (5
min.) om landsbygdsutveckling. Presentationerna hölls på engelska och de var mycket
varierande... Efter presentationerna kan man konstatera att vår landbygdsutveckling är mycket
mångsidig! Utbildningen fortsätter i oktober och då skall deltagarnas kunskaper om
kursmaterialet testas och presentationerna om YTR, aktionsgrupperna och byarörelsen
finslipas.
LANDSBYGDSSEMINARIUM I BRYSSEL 13-14.6
Europaparlamentet har sammankallat till ett seminarium kring landsbygdsutveckling.
Meningen är att man skall kunna påverka de beslut som toppmötet några dagar senare skall ta.
I landsbygdsutvecklingskretsar anses det viktigt att ett beslut om landsbygdsutvecklingens
finansiering skulle tas innan England blir ordförandeland. Se mera om seminariet på

webbadressen http://www.europarl.eu.int/conferences/2005_agri/default_en.htm. Efter
omröstningarna i Frankrike och Holland torde det vara läge för att driva
decentraliseringstanken och att få med medborgarorganisationerna i utvecklingsprocesserna
(detta var tanken med det inlägg som gjordes från Finland på ovannämnda webbsida). Den
13.6 håller "Stockholmsgruppen", d.v.s. de som vill skapa ett europeiskt byanätverk, ett möte,
vilket också samlar folk från PREPARE.

VAD HAR HÄNT?
Skriv ner några rader om vad som är på gång i er region eller organisation och som kan vara
av allmänt intresse för alla! Alla bör bidra med sina nyheter för att det skall bli bra!
Nyhetsbrevet utkommer en gång i veckan och sänds till de lokala aktionsgrupperna, de
regionala byaorganisationerna, Byaservice samarbetsgrupp, projektledare som jobbar inom
Byaservice samt nyckelpersoner, d.v.s. de som representerar Byaservice i olika centrala
organ. Alla som har något att informera om, skickar in sina bidrag till e-postadress:
kenneth.sundman@multi.fi. Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webbsidor för mera info.

