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Képviselő i önálló indítvány

Az Országgyű lés
	 /2011. (

	

) OGY
határozat a

hosszú távú Kárpát-medencei Fejlesztési Stratégia, illetve
gazdasági térség kidolgozásáról

Az Országgyűlés a Magyar Állandó Értekezlet X . ülésének zárónyilatkozatában foglaltaknak
megfelelően az alábbi intézkedések kidolgozására kéri fel a Kormány t

1. Hazai és határon túli szakért ők bevonásával állítson fel egy szakértői testületet,
amelynek feladata egy hosszú távú, legalább húsz évre szóló, minden támogatás i
részletre kiterjedő kárpát-medencei fejlesztési program kidolgozása . A testület az egyes
határon túli régiók, táj egységek, vagy települések/városok szint ű lebontásával vizsgálj a
meg az ottani magyar közösség megmaradásának legoptimálisabb feltételeit, majd a
régió és a helyi közösség erőforrásainak figyelembe vételével tegyen javaslatot a
fejlesztésekre .

2. A szakértői testület által összeállított Kárpát-medencei Fejlesztési Stratégiát terjessz e
elfogadásra a Magyar Állandó Értekezlet elé . Ezzel biztosítható a támogatáspolitika
szakmai folytonossága és kizárható az évenkénti esetleges más-más támogatás i
prioritások megjelenése .

3. A 2014-tő l esedékes új uniós programozási periódusra való felkészülés során dolgozz a
ki a kárpát-medencei gazdasági térség erősítését szolgáló intézkedéseket .

Indokolá s

Az elmúlt húsz év tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a határon túli magyar
támogatáspolitikára az egyes magyarországi kormányváltások utáni hangsúlyeltolódások ,
illetve a határon túli szervezetek érdekérvényesít ő képessége függvényében az eset i
támogatások túlsúlya, az esetlegesség és a kiszámíthatatlanság volt a jellemz ő . Nem születetett
meg egy előremutató, a támogatáspolitika irányait több évre meghatározó hosszú távú
támogatáspolitikai stratégia.

A Kormány, a Magyar Országgyűlés pártjai és a határon túli szervezetek által alkotott Magyar
Állandó Értekezlet 2011 . november 23-24-én tartott ülésének zárónyilatkozatában foglaltak
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alapján a felek támogatják egy hosszú távú kárpát-medencei fejlesztési program kidolgozásá t
és ezzel összefüggésben a kárpát-medencei gazdasági térség erősítését szorgalmazzák .

A konszenzussal megszületett zárónyilatkozat alapot adhat a szakmai munka elindítására . Ezért
felkérjük a Kormányt, hogy teremtse meg a feltételeit egy hazai és határon túli szakért őkbő l
álló testület munkájának. Ebben szerepet vállalhatnak a MÁÉRT szakbizottságai, a határon túli
kutatóintézetek, illetve a frissen megalakult Nemzetpolitikai Kutatóintézet . A szakértői testüle t
az egyes határon túli régiók, tájegységek, vagy települések/városok szint ű lebontásával
vizsgálja meg az ottani magyar közösség megmaradásának legoptimálisabb feltételeit, majd a
régió és a helyi közösség erőforrásainak figyelembe vételével tegyen javaslatot a fejlesztésekre .
Így egy olyan fejlesztési támogatáspolitikai javaslat születhet, amely a támogatandó régió k
szakmailag alátámasztott erőforrásaiból és valós szükségleteiből indul ki, nem a feltételezett
igényeibő l .

A megszülető szakmai javaslatot vitassa meg és konszenzussal fogadja el a Magyar Álland ó
Értekezlet, amelynek tagszervezetei a maguk számára kötelezőnek ismerik el annak
végrehajtását. Ezzel biztosítható a támogatáspolitika szakmai folytonossága és kizárható az
évenkénti esetleges más-más támogatási prioritások megjelenése .
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Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 85. § (2) bekezdése, illetve a 87. § alapján a hosszú távú Kárpát-medence i
Fejlesztési Stratégia, illetve gazdasági térség kidolgozásáról szóló

mellékelt

határozati javaslatot

nyújtjuk be a tisztelt Országgyű léshez .

Budapest, 2011 . november
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