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FÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott infoga 
följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet erinrar om att Europa 2020-strategin har tagits fram som det verktyg 
som i huvudsak ska driva de europeiska ekonomierna ut ur den ekonomiska krisen, och att 
regionalpolitiken och sammanhållningspolitiken till följd av sin budgetmässiga dimension 
och inriktning på flernivåstyre ses som centrala verktyg för att uppnå strategins mål. 
Parlamentet anser därför att regionerna i de yttersta randområdena, som helt och fullt 
utgör en del av unionen, bör medverka till att uppnå målen i Europa 2020-strategin och 
därför tilldelas de finansiella medel som, med beaktande av deras avlägsna belägenhet, 
ökaraktär, ringa storlek, besvärliga terräng- och klimatförhållanden samt ekonomiska 
beroende av ett fåtal produkter, vilket fastställs i artikel 349 i EUF-fördraget, är 
nödvändiga för att de ska kunna bidra fullt ut till EU:s nya ekonomiska politik och 
budgetpolitik under perioden fram till 2020 till fördel såväl för dem själva som för EU 
som helhet.

2. Europaparlamentet beklagar att kommissionen i sitt förslag till flerårig budgetram 
för perioden 2014–2020 föreslår nedskärningar som berör hela utbudet av 
sammanhållningspolitiska åtgärder och mål (-5,1 procent räknat i 2011 års fasta priser1), 
och att även tilläggsersättningen för de yttersta randområdena drabbas av en minskning. 
Parlamentet betonar att det är omöjligt att fastställa omfattningen av de totala 
nedskärningarna för regionerna i de yttersta randområdena eftersom de särskilda anslagen 
på 926 miljoner EUR i nästa fleråriga budgetram inte bara omfattar regionerna i de 
yttersta randområdena utan också de glesbefolkade områdena i norr, enligt vad som avses 
i protokoll 6 till Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige. Parlamentet 
konstaterar emellertid att tilläggsersättningarna, vilka för perioden 2014–2020 omfattar 
både regionerna i de yttersta randområdena och de glesbefolkade områdena i norr 
(926 miljoner EUR), motsvarar cirka 50 procent av det avsatta anslaget för perioden 
2007–2013 (1 738 miljoner EUR).

3. Europaparlamentet erinrar om att regionerna i de yttersta randområdena bör omfattas av 
specifika åtgärder och erhålla ytterligare finansiering som kompenserar de nackdelar som 
följer av de faktorer som anges i artikel 349 i fördraget. Parlamentet anser att ett tak på 
85 procent för medfinansieringsnivåerna för regionerna i de yttersta randområdena är ett 
positivt steg i denna riktning och uppmanar kommissionen att fastställa andra sätt att bistå 
dessa regioner, särskilt om den finansiering som anslås till dem minskas för nästa 
programperiod.

4. Europaparlamentet understryker behovet, i enlighet med slutsatserna i den femte rapporten 
om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen, att göra verktygen för 
sammanhållningspolitiken flexiblare, på ett sätt som medger investeringar som garanterar 
tillväxt- och utvecklingsnivåer i linje med målen för Europa 2020-strategin, även under 
särskilda geografiska och demografiska förhållanden.

                                               
1 Alla siffror i detta yttrande baseras på beräkningar från Direktoratet för utveckling, samordning och 
kommunikation inom sammanhållningspolitiken, GD REGIO, Europeiska kommissionen.
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5. Europaparlamentet understryker behovet av att underlätta samverkan mellan 
sammanhållningspolitikens fonder och ramprogrammet för forskning och utveckling, i 
syfte att stärka utvecklingen i regionerna i de yttersta randområdena och bromsa 
underutnyttjandet av forskningsmedel.

6. Europaparlamentet beklagar att nedskärningar har gjorts på andra 
sammanhållningsområden – närmare bestämt att kommissionen föreslår en allmän 
nedskärning av finansieringen av den ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen med 5,1 procent räknat i 2011 års fasta priser för nästa programperiod, 
inklusive 20,2 procent lägre finansiering till konvergensregioner (ej inbegripet 
övergångsregioner), 5,6 procent lägre finansiering till regioner som faller under 
konkurrenskraftsmålet samt 2,9 procent lägre anslag till Sammanhållningsfonden.

7. Europaparlamentet välkomnar kommissionens plan att införa en budgetpost för ”Regioner 
i yttersta randområden och regioner med mycket låg befolkningstäthet” i den fleråriga 
budgetramen för perioden 2014–2020, eftersom detta kommer att innebära en tydligare 
koppling mellan medlen som avsätts för dessa regioner och deras mål.

8. Europaparlamentet uppmärksammar att man i förslaget om den framtida fleråriga 
budgetramen måste ta hänsyn till att vissa europeiska områden får status som ”yttersta 
randområden” under perioden 2014–2020, och uppmanar kommissionen att anpassa sina 
budgetprognoser i enlighet med detta.
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