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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá obnovenou strategii Komise pro nejvzdálenější regiony Unie, která se bude zabývat 
tím, jak nejvzdálenější regiony plní cíle strategie EU 2020, tj. cíle inteligentního 
a udržitelného růstu podporujícího začlenění; zdůrazňuje výhody, které přináší rozvoj 
politiky sousedství zaměřené na vznik řádných integrovaných regionálních trhů; 
zdůrazňuje, že provádění strategie EU 2020 by mělo být přizpůsobeno specifické situaci 
nejvzdálenějších regionů;

2. vyzývá k tomu, aby byly strategie inteligentní specializace a dlouhodobé investice 
v nejvzdálenějších regionech zařazeny do rámce strategie EU 2020 a do financování 
soudržnosti a aby byla zajištěna aktivní účast na stěžejních projektech;

3. zdůrazňuje, že je třeba v těchto regionech, jež se potýkají se strukturálními potížemi, 
analyzovat faktory růstu a identifikovat strategie, které mohou zlepšit jejich 
konkurenceschopnost, a strategie zaměřené na snížení jejich závislosti; považuje za 
zásadní určit pomocí hloubkových analýz ex ante a hodnocení ex post strategické 
projekty, neboť provedení těchto analýz a hodnocení je nezbytné pro stanovení 
socioekonomického dopadu takových projektů; je dále zastáncem toho, aby byly do 
analýzy zahrnuty různé regionální a místní subjekty a subjekty občanské společnosti, které 
znají silné i slabé stránky těchto oblastí;

4. domnívá se, že jednou z hlavních slabých stránek nejvzdálenějších regionů je řízení 
zdrojů; zastává názor, že je nezbytné vybavit je dostatečnými prostředky, které jim 
umožní řídit své investice, zejména co se týče dopravní infrastruktury, ale také 
infrastruktury v oblasti řízení vody, energií a odpadů;

5. zdůrazňuje potřebu stanovit jasnou vazbu mezi cíli a finančními prostředky; se 
znepokojením bere na vědomí, že v nových návrzích víceletého finančního rámce od roku 
2014, které předložila Komise, patří politika soudržnosti k politikám nejvíce zasaženým 
škrty, a že v důsledku toho se prostředky vyhrazené na rozvoj nejvzdálenějších regionů 
sníží o 7,5 %, tedy o 70 milionů, ve srovnání s předcházejícím obdobím;

6. požaduje lepší začlenění nejvzdálenějších regionů do Unie a do jejích zeměpisných 
oblastí; vyzdvihuje v této souvislosti potenciál nejvzdálenějších regionů působit jako 
prostředek pro předávání výsledků výzkumu, znalostí a inovací mezi Evropou a třetími 
zeměmi a vyzývá Unii a členské státy, aby při jednání se třetími zeměmi důležitou úlohu 
nejvzdálenějších regionů zohledňovaly;

7. žádá Komisi a členské státy, aby zhodnotily geografické a územní specifické rysy 
nejvzdálenějších regionů a umožnily tak těmto regionům přispívat k dosažení cílů 
strategie EU 2020 a aby specifickým rysům těchto regionů přizpůsobily i evropské 
programy;

8. uznává, že je zapotřebí uvolnit inovační potenciál a podnikavost nejvzdálenějších regionů, 
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zejména prostřednictvím výměnných sítí; je znepokojen nízkou účastí nejvzdálenějších 
regionů v rámcovém programu pro výzkum; vyzývá, aby se politika soudržnosti a politika 
v oblasti výzkumu a inovací přizpůsobila specifickým potřebám nejvzdálenějších regionů, 
a vyzývá k rozvíjení součinnosti mezi rámcovým programem pro výzkum a inovace 
Horizont 2020 a strukturálními fondy, neboť je třeba podporovat účast rodících se 
jednotek excelence a zvýšit investice do odborné přípravy;

9. zdůrazňuje, že využívání nástrojů politiky soudržnosti by mělo být přizpůsobeno 
hospodářství nejvzdálenějších regionů, se zvláštním ohledem na význam jejich malých 
a středních podniků a na potřebu konkurenceschopnosti a zaměstnanosti;

10. zdůrazňuje, že je nutné podporovat malé a střední podniky přidělováním unijních 
finančních prostředků s cílem rozvíjet výrobní struktury nejvzdálenějších regionů 
a napomáhat kvalifikovanosti pracovníků a tím podporovat specifické regionální produkty 
a místní hospodářství;

11. se znepokojením bere na vědomí následky změny klimatu v nejvzdálenějších regionech, 
zejména stoupající hladiny vod; vyzývá Unii, aby se těmito otázkami zabývala v rámci 
strategie prevence změny klimatu a reakce na ni; doporučuje vhodné využívání 
energetických zdrojů a rozvoj potenciálu obnovitelných zdrojů;

12. považuje za nutné podporovat členské státy, aby obyvatelům těchto regionů v zájmu 
podpory hospodářského růstu a zlepšení správy prostřednictvím digitalizovaných služeb 
zajistily úplný přístup k informačním a komunikačním prostředkům, které poskytují nové 
technologie, jako jsou např. širokopásmové a bezdrátové technologie včetně satelitních 
technologií, a zejména přístup k širokopásmové infrastruktuře; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby všem obyvatelům nejvzdálenějších regionů zajistily nejpozději do roku 2013 
přístup k širokopásmovému internetu;

13. s ohledem na to, že digitální ekonomika nepochybně podporuje hospodářský rozvoj EU, 
uznává důsledky rostoucího problému digitálního vyloučení, který se může stát závažnou 
překážkou rozvoje;

14. zdůrazňuje, že je důležité rozšířit veřejné služby tak, aby zajišťovaly hospodářskou 
a sociální soudržnost nejvzdálenějších regionů, konkrétně v oblasti letecké a lodní 
dopravy, energetiky, komunikací a výzkumu;

15. domnívá se, že rozvoj přeshraničních služeb elektronické veřejné správy přispěje 
k začlenění nejvzdálenějších regionů do vnitřního trhu Unie.
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