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SUGGESTIES

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie regionale 
ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. herinnert eraan dat de Europa 2020-strategie is ontworpen als voornaamste instrument om 
de Europese economieën te helpen de economische crisis te boven te komen, en dat het 
regionale beleid en het cohesiebeleid, gezien de omvang van hun begroting en hun 
beheersaanpak op verschillende bestuursniveaus, worden erkend als centrale instrumenten 
om de doelstellingen van de strategie te realiseren; is daarom van mening dat de 
ultraperifere regio's, als onderdeel van de Unie, een instrumentele rol moeten spelen in het 
verwezenlijken van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie en daarom de 
noodzakelijke financiële middelen moeten krijgen om overeenkomstig artikel 349 van het 
VWEU rekening te houden met de grote afstand, hun insulaire karakter, hun kleine 
oppervlakte, hun moeilijke reliëf en klimaat en hun economische afhankelijkheid van 
enkele producten, zodat zij ten volle kunnen bijdragen tot de nieuwe economische en 
budgettaire strategie van de EU voor de periode tot 2020, in hun eigen belang en in het 
belang van de hele EU;

2. betreurt dat in het voorstel van de Commissie voor een meerjarig financieel kader (MFK) 
voor de periode 2014-2020 besparingen over de hele lijn (-5,1% in constante prijzen van 
20111) worden voorgesteld in de maatregelen en doelstellingen van het cohesiebeleid, en 
dat ook de extra toewijzing voor de ultraperifere regio's daar niet aan ontsnapt; benadrukt 
dat het totale bedrag aan besparingen op de ultraperifere regio's niet kan worden 
vastgesteld omdat de speciale toewijzing van 926 miljoen euro in het volgende MFK niet 
enkel slaat op de ultraperifere regio's, maar ook op de noordelijke dunbevolkte gebieden, 
zoals bepaald in Protocol nr. 6 bij de Akte van toetreding van Oostenrijk, Finland en 
Zweden; stelt evenwel vast dat de speciale toewijzing voor zowel de ultraperifere regio's 
als de noordelijke dunbevolkte gebieden voor 2014-2020 (926 miljoen euro) ongeveer 
50% bedraagt van het bedrag dat in de periode 2007-2013 is toegewezen (1 738 miljoen 
euro);

3. herinnert eraan dat de ultraperifere regio's in aanmerking moeten komen voor specifieke 
maatregelen en extra financiering om de beperkingen te compenseren die voortvloeien uit 
de factoren waarnaar verwezen wordt in artikel 349 van het Verdrag; meent dat de 
plafonnering van de cofinancieringspercentages voor de ultraperifere regio's op 85% een 
stap in de goede richting betekent en verzoekt de Commissie om andere manieren vast te 
stellen om deze regio's te ondersteunen, in het bijzonder wanneer de aan hen toegekende 
financiering in de volgende programmeringsperiode verminderd wordt;

4. onderstreept de noodzaak om, overeenkomstig de conclusies van het vijfde verslag inzake 
economische, sociale en territoriale ontwikkeling, de instrumenten van het cohesiebeleid 
flexibeler te maken met het oog op investeringen die leiden tot de in de Europa 2020-
strategie vooropgestelde groei en ontwikkeling, zelfs in bijzondere geografische en 
demografische omstandigheden;

                                               
1 Alle cijfers in dit advies zijn gebaseerd op de berekeningen van DG REGIO, directoraat Ontwikkeling, 
coördinatie en communicatie van het cohesiebeleid, van de Europese Commissie.
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5. onderstreept de noodzaak om synergie tussen de middelen van het cohesiebeleid en het 
kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling te vergemakkelijken, teneinde de 
ontwikkeling van de ultraperifere regio's te bevorderen en te voorkomen dat de middelen 
voor onderzoek nog worden onderbenut;

6. betreurt dat op andere onderdelen van het cohesiebeleid is bespaard – meer bepaald stelt 
de Commissie voor de volgende programmeringsperiode een algemene vermindering van 
de financiering voor economische, sociale en territoriale cohesie van 5,1% in constante 
prijzen van 2011 voor: deze omvat een vermindering van 20,2% van de financiering voor 
convergentieregio's (overgangsregio's niet inbegrepen), een vermindering van 5,6% van 
de financiering voor concurrentievermogenregio's en een vermindering van 2,9% van de 
toewijzingen voor het Cohesiefonds;

7. is verheugd over het voornemen van de Commissie om in het MFK voor 2014-2020 een 
begrotingsonderdeel "Ultraperifere regio's en zeer dunbevolkte regio's" op te nemen, 
omdat daarmee een duidelijker verband wordt gelegd tussen de aan deze regio's 
toegewezen middelen en hun doelstellingen;

8. wijst erop dat in het voorstel voor het nieuw meerjarig financieel kader rekening moet 
worden gehouden met het feit dat bepaalde Europese gebieden in de periode 2014-2020 de 
status van "ultraperifere regio" zullen krijgen; verzoekt de Commissie haar 
begrotingsprognoses dienovereenkomstig aan te passen.
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