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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
регионално развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. приветства подновената стратегия на Комисията за най-отдалечените региони на 
ЕС, която ще разгледа техните постижения спрямо целите на стратегията „Европа 
2020“, т.е. целите за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; подчертава 
предимствата от разработването на стратегия на съседство, съсредоточаваща се 
върху възникването на истински интегрирани регионални пазари; подчертава, че 
изпълнението на стратегията „Европа 2020“ следва да се адаптира към 
специфичната реалност на най-отдалечените региони;

2. Призовава за стратегии за интелигентно специализиране и дългосрочни инвестиции 
в най-отдалечените региони в рамките на стратегията „Европа 2020“ и на 
финансирането в областта на сближаването и с оглед да се гарантира активно 
участие във водещите проекти;

3. настоява за необходимостта от анализиране на факторите на растежа в регионите, 
които се характеризират със структурни затруднения, като се определят стратегии, 
предлагащи възможности за подобряване на тяхната конкурентноспособност, както 
и други, чиято цел е да се намали зависимостта им; счита за основна задача 
определянето на стратегически проекти чрез задълбочени предварителни анализи и 
последващи оценки, които са изключително важни за определяне на социално-
икономическото въздействие на такива проекти; подкрепя освен това включването в 
подобни анализи на различните участници на регионално и местно равнище и 
представители на гражданското общество, които имат реални познания както за 
силните, така и за слабите страни на тези региони;

4. счита, че една от основните слабости на най-отдалечените региони е управлението 
на техните ресурси; смята, че е необходимо да им се осигури достатъчна основа, 
която да им позволи да управляват инвестициите си, особено по отношение на 
инфраструктурата, тъй като тя е свързана не само с транспорта, но също и с водите, 
енергията и управлението на отпадъци;

5. подчертава необходимостта от установяване на ясна връзка между цели и 
финансиране; отбелязва с безпокойство, че в новото предложение на Комисията за 
бъдещата многогодишна финансова рамка, която започва през 2014 г., политиката 
на сближаване е една от най-засегнатите от съкращения и следователно средствата, 
заделени за развитие на най-отдалечените региони, ще спаднат със 7,5 %, което е 
със 70 милиона по-малко, отколкото средствата, заделени за предходния период;

6. призовава за по-добра интеграция на най-отдалечените региони в ЕС и в 
съответните им географски области; подчертава в този контекст потенциалът на 
най-отдалечените региони да служат за мостове в областта на научните 
изследвания, познанието и иновациите между Европа и трети страни и призовава 
ЕС и държавите членки да вземат предвид тяхната важна роля в отношенията си с 
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трети държави;

7. призовава Комисията и държавите членки да използват географските и 
териториалните особености на най-отдалечените региони, така че да им позволят да 
допринасят за постигане на целите, поставени в стратегията „Европа 2020“, 
включително чрез адаптиране на европейските програми в съответствие с техните 
особености.

8. признава необходимостта от разгръщане на новаторския потенциал и 
предприемаческия дух в най-отдалечените региони, по-специално посредством 
мрежи за обмен; отбелязва със загриженост слабото им участие в Рамковата 
програма за научни изследвания; призовава за приспособяване на политиката на 
сближаване и на политиките в областта на изследванията и иновациите към 
специфичните потребности на най-отдалечените региони, както и за развитие на 
взаимодействието между Рамковата програма за научни изследвания „Хоризонт 
2020“ и структурните фондове за насърчаване на участието на новосъздадени звена 
за високи постижения и увеличаване на инвестициите в обучението;

9. подчертава, че използването на инструменти на политиката на сближаване следва да 
бъде адаптирано към икономиките на най-отдалечените региони, като се отделя 
дължимото внимание на значението на техните малки и средни предприятия и на 
необходимостта от конкурентноспособност и заетост;

10. подчертава значението на подкрепата на малките и средни предприятия 
посредством разпределението на средствата на Съюза с цел развиване на 
продуктивната структура на най-отдалечените региони и като средство за 
насърчаване на уменията на работниците, като по този начин развива характерните 
за региона продукти и местната икономика;

11. отбелязва със загриженост последствията на изменението на климата в най-
отдалечените региони и най-вече повишаващото се равнище на водните басейни; 
призовава Съюза да разгледа тези въпроси в своята стратегия по отношение на 
предотвратяването изменението на климата и на действията в отговор на същото; 
препоръчва енергийните източници да се използват по подходящ начин и да се 
развива потенциалът на енергията от възобновяеми източници;

12. счита, че е необходимо да се помогне на държавите членки да гарантират, че 
жителите на тези региони имат пълен достъп до средства за информация и 
комуникация, предоставяни чрез нови технологии, например широколентовите 
технологии и безжичните технологии, включително сателитните, и по-конкретно, че 
имат достъп до инфраструктури за широколентова връзка, така че да се насърчи 
икономическия растеж и по-добрата администрация чрез цифровизацията на 
услугите; призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че всички 
граждани на най-отдалечените региони ще имат достъп до широколентов интернет 
до 2013 г.;

13. предвид факта, че цифровата икономика без съмнение е двигателят на 
икономическото развитие в ЕС, приема последствията от нарастващия проблем на 
цифрово изключване, който може да се окаже сериозно препятствие пред 
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развитието;

14. подчертава значимостта от подобряване на обществените услуги за икономическото 
и социалното сближаване на най-отдалечените региони, по-конкретно за въздушния 
и морския транспорт, енергетиката, комуникациите и научните изследвания;

15. счита, че развитието на трансгранични услуги на електронното управление ще 
допринесе за интеграцията на най-отдалечените региони на вътрешния пазар на 
Съюза.
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