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JAVASLATOK

A Költségvetési Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. emlékeztet arra, hogy az Európa 2020 stratégia az európai gazdaságok válságból való 
kivezetésének fő eszközeként került kimunkálásra, továbbá arra, hogy a regionális és 
kohéziós politika e stratégia megvalósítására irányuló célkitűzések teljesítésének eszköze, 
tekintettel költségvetési súlyára és a többszintű kormányzást alkalmazó megközelítésre; 
ezért úgy véli, hogy a legkülső régióknak az Unió szerves részeként szerepet kell 
játszaniuk az Európa 2020 stratégia céljainak és célkitűzéseinek megvalósításában, és 
ezért biztosítani kell számukra – az EUMSZ 349. cikkében rögzítetteknek megfelelően: 
távoli fekvésük, szigetjellegük, kis méretük, kedvezőtlen domborzati és éghajlati 
viszonyaik és néhány terméktől való gazdasági függésük kellő figyelembevétele 
érdekében – a szükséges pénzeszközöket, amelyek lehetővé teszi számukra, hogy teljes 
mértékben hozzájáruljanak az Európai Unió 2020-ig tartó időszakra vonatkozó új 
gazdasági és költségvetési stratégiájához, saját javukra és az Unió egészének javára;

2. sajnálattal állapítja meg, hogy a Bizottság a 2014–2020 közötti időszak többéves pénzügyi 
keretére irányuló javaslatában elvonásokat tervez a kohéziós politika intézkedéseinek és 
célkitűzéseinek teljes körére vonatkozóan (-5,1%, 2011-es állandó árakon1), és a legkülső 
régióknak nyújtott kiegészítő forrásokat sem kíméli; hangsúlyozza, hogy a legkülső 
régiókat érintő elvonások teljes összegét nem lehetséges meghatározni, mert a következő 
többéves pénzügyi keretben szereplő 926 millió euró összegű külön források nemcsak a 
legkülső régiókra, hanem az Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási 
szerződéséhez csatolt 6. jegyzőkönyvben meghatározott északi gyéren lakott területekre is 
vonatkoznak; megállapítja mindazonáltal, hogy a 2014–2020-as időszakra szóló, a 
legkülső régiókra és az északi gyéren lakott területekre együttesen vonatkozó kiegészítő 
források összege (926 millió euró) közelítőleg 50%-a a 2007–2013-as időszakra 
előirányzott összegnek (1738 millió euró).

3. emlékeztet arra, hogy a legkülső régióknak részesülniük kell olyan egyedi intézkedésekből 
és kiegészítő támogatásokból, amelyek célja a Szerződés 349. cikkében említett 
tényezőkből eredő hátrányok ellensúlyozása; úgy véli, hogy a társfinanszírozási arányok 
felső határának a legkülső régiók esetében 85%-ban való megszabása kedvező lépés ebbe 
az irányba, és felkéri a Bizottságot, hogy határozzon meg más módokat e régiók 
segítésére, különösen ha a számukra kiutalt forrásokat a következő programozási 
időszakban csökkentik;

4. hangsúlyozza, hogy a gazdasági, társadalmi és területi fejlődésről szóló ötödik jelentés 
következtéseivel összhangban fokozni kell a kohéziós politika eszközeinek rugalmasságát, 
hogy még különleges földrajzi és népességi körülmények között is lehetővé váljanak az 
Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel összhangban álló növekedési és fejlődési szinteket 
biztosítani képes beruházások;

                                               
1 A véleményben felhasznált adatok az Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatóságának (DG REGIO) 
a kohéziós politika fejlesztéséért, koordinációjáért és kommunikációjáért felelős igazgatósága által nyújtott 
számításokon alapulnak.
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5. hangsúlyozza, hogy a legkülső régiók fejlődésének megerősítése és a kutatásra vonatkozó 
alapok kihasználatlanságának megszüntetése érdekében elő kell segíteni a szinergiát a 
kohéziós politikai alapok, valamint a kutatási és fejlesztési keretprogram között;

6. sajnálattal állapítja meg, hogy más kohéziós területeken is elvonásokra került sor –
pontosabban a Bizottság változatlan, 2011-es árakon 5,1%-os általános csökkentést 
javasol a gazdasági, társadalmi és területi kohéziós finanszírozás terén a következő 
programozási időszakra, többek között 20,2%-os csökkentést a konvergencia régiók 
finanszírozásában (az átmeneti régiók kivételével), 5,6%-os csökkentést a 
versenyképességi régiók finanszírozásában és 2,9%-os csökkentést a Kohéziós Alap 
előirányzataiban;

7. örömmel veszi tudomásul, hogy a Bizottság a „Legkülső régiók és rendkívül gyéren lakott 
régiók” számára külön költségvetési sort tervez elkülöníteni a 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben, mivel így egyértelműbb kapcsolat jön 
majd létre az e régiók számára előirányzott támogatások és célkitűzéseik között;

8. felhívja a figyelmet arra, hogy a jövőbeli többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatnak 
figyelembe kell vennie azt, hogy a 2014–2020 közötti időszakban egyes európai területek 
státusza „legkülső régióra” fog változni; kéri a Bizottságot, hogy költségvetési 
előirányzatait ennek megfelelően igazítsa ki.
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