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FORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, at Europa 2020-strategien er blevet udformet som det vigtigste instrument til 
at bringe de europæiske økonomier ud af den økonomiske krise, og at regionalpolitikken 
og samhørighedspolitikken anses for centrale instrumenter til gennemførelse af strategiens 
målsætninger som følge af disse politikområders budgetdimension og en tilgang med 
forvaltning på flere myndighedsniveauer; mener derfor, at regionerne i den yderste 
periferi, som en integreret del af EU, bør medvirke til at opnå målene i Europa 2020-
strategien og derfor bør få bevilget de nødvendige finansielle midler for at tage hensyn til 
deres fjerne beliggenhed, deres status som øsamfund, deres lille areal, deres vanskelige 
topografiske og klimatiske forhold og deres økonomiske afhængighed af nogle få 
produkter, som anført i artikel 349 i TEUF, hvilket vil gøre det muligt for dem til fulde at 
bidrage til EU's nye økonomiske og budgetmæssige strategi for perioden frem til år 2020 
til gavn for dem selv og for EU som helhed;

2. beklager, at der i Kommissionens forslag til en flerårig finansiel ramme for perioden 
2014-2020 foreslås nedskæringer inden for alle samhørighedspolitikkens foranstaltninger 
og målsætninger (–5,1 % i faste 2011-priser1), og at den yderligere tildeling til 
fjernområderne heller ikke er gået ram forbi; understreger, at det samlede omfang af 
nedskæringerne i fjernområderne er umuligt at afgøre, da særbevillingen på 926 mio. EUR 
i den næste FFR ikke kun omfatter regionerne i den yderste periferi, men også de nordlige 
tyndt befolkede områder jf. protokol 6 til Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelsestraktat; 
bemærker alligevel, at den yderligere tildeling, der dækker både de yderste regioner og de 
nordlige tyndt befolkede områder for 2014-2020 (926 mio. EUR), udgør omkring 50 % af 
det beløb, der er tildelt i perioden 2007-2013 (1 738 mio. EUR);

3. minder om, at regionerne i den yderste periferi bør nyde godt af særlige foranstaltninger 
og supplerende midler for at imødegå ulemperne ved de forhold, som omtales i artikel 349 
i traktaten; mener, at fastsættelsen af loftet for medfinansieringssatsen til 85 % for 
regionerne i den yderste periferi er et positivt skridt i denne retning, og opfordrer 
Kommissionen til at finde andre måder til at støtte disse regioner på, især hvis de midler, 
der afsættes til dem, beskæres i den næste programmeringsperiode;

4. understreger nødvendigheden af – i overensstemmelse med konklusionerne i den femte 
rapport om økonomisk, social og territorial udvikling – at gøre samhørighedspolitikkens 
instrumenter så smidige, at der er grobund for investeringer, der kan sikre vækst- og 
udviklingsniveauer, som er i overensstemmelse med målene i EU 2020-strategien, selv i 
tilfælde af særlige geografiske og demografiske vilkår;

5. understreger, at det er nødvendigt at fremme synergien mellem midlerne fra 
samhørighedspolitikken og rammeprogrammet for forskning og udvikling for at styrke 
udviklingen i regionerne i den yderste periferi og komme underudnyttelsen af 

                                               
1 Alle tal, der anvendes i denne udtalelse, er baseret på beregninger fra Europa-Kommissionens GD REGIO, 
Direktoratet for udvikling, koordinering og kommunikation vedrørende samhørighedspolitikken.
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forskningsmidler til livs;

6. beklager, at der er sket nedskæringer på andre områder af samhørighedspolitikken – da 
Kommissionen mere konkret foreslår en generel nedskæring på 5,1 % i faste 2011-priser i 
finansieringen af foranstaltninger vedrørende økonomisk, social og territorial samhørighed 
for den næste programmeringsperiode, herunder en reduktion på 20,2 % i midlerne til 
konvergensregioner (undtagen overgangsregioner), en reduktion på 5,6 % i midlerne til 
konkurrencedygtige regioner og en reduktion på 2,9 % i bevillingerne til 
Samhørighedsfonden;

7. glæder sig over Kommissionens plan om at medtage en budgetpost for regioner i den 
yderste periferi med meget ringe befolkningstæthed i FFR 2014-2020, da det derved vil 
blive muligt at skabe en klarere forbindelse mellem de midler, der tildeles disse regioner, 
og de tilstræbte målsætninger;

8. gør opmærksom på, at det er nødvendigt, at forslaget om en ny flerårig finansiel ramme 
tager højde for, at visse europæiske territorier får status af "region i den yderste periferi" i 
løbet af perioden 2014-2020; anmoder Kommissionen om at tilpasse sine budgetprognoser 
i overensstemmelse hermed.
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