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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over Kommissionens nye strategi for regionerne i EU's yderste periferi, som 
skal behandle, hvorledes regionerne i EU's yderste periferi opfylder målsætningerne for 
Europa 2020, nemlig intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst; understreger fordelene ved 
udviklingen af en naboskabspolitik, der fokuserer på skabelse af fuldt integrerede 
regionale markeder; bemærker, at gennemførelsen af Europa 2020-strategien bør tilpasses 
de specifikke forhold i regionerne i EU's yderste periferi;

2. ønsker intelligente specialiseringsstrategier og langsigtede investeringer i regionerne i den 
yderste periferi inden for rammerne af EU 2020-strategien og samhørighedsfinansieringen 
med henblik på at sikre en aktiv deltagelse i flagskibsprojekterne;

3. fastholder, at der er behov for at undersøge vækstfaktorerne i de regioner, der 
karakteriseres af strukturelle problemer, for derved at identificere såvel de strategier, der 
kan forbedre deres konkurrenceevne, såvel som andre strategier, der er rettet mod at 
mindske deres afhængighed; mener, at det er vigtigt at identificere de strategiske projekter 
via dybdegående undersøgelser og vurderinger før og efter projekternes udførelse, hvilket 
er grundlæggende for at kunne afgøre sådanne projekters socioøkonomiske indvirkning på 
regionerne; støtter desuden, at man i undersøgelsen inddrager de forskellige regionale og 
lokale aktører samt aktører fra civilsamfundet, idet disse reelt kender regionernes styrker 
og svagheder;

4. mener, at en af hovedsvaghederne i regionerne i den yderste periferi er 
ressourceforvaltning; mener, at det er nødvendigt at give disse regioner et tilstrækkeligt 
grundlag til at sikre investeringer, navnlig i infrastruktur, og ikke blot i transport, men 
også i vand, energi og affaldsforvaltning;

5. understreger behovet for at etablere en klar forbindelse mellem mål og midler; konstaterer 
med bekymring, at samhørighedspolitikken i Kommissionens nye forslag om den nye 
flerårlige finansielle ramme gældende fra 2014 er et af de områder, der rammes hårdest af 
nedskæringer, og at midlerne, der er afsat til udvikling af regionerne i den yderste periferi, 
derfor reduceres med 7,5 %, hvilket svarer til 70 mio. EUR mindre end midlerne tildelt i 
den foregående periode;

6. ønsker en bedre integration af regionerne EU's yderste periferi og i deres geografiske 
områder; fremhæver i denne forbindelse potentialet i regionerne i EU's yderste periferi til 
at fungere som broer for forskning, viden og innovation mellem Europa og tredjelande, og 
opfordrer EU og medlemsstaterne til at tage hensyn til den vigtige rolle, som regionerne i 
EU's yderste periferi spiller i forbindelserne med tredjelande;

7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at drage nytte af de perifere regioners 
geografiske og territoriale karakteristika ved at give dem mulighed for at bidrage til at 
opfylde målsætningerne i 2020-strategien ved også at tilpasse de europæiske programmer 
til deres karakteristika;
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8. erkender behovet for at frigøre det innovative potentiale og iværksætterånden i regionerne 
i EU's yderste periferi, navnlig gennem udvekslingsnetværk; bemærker med bekymring 
disse regioners lave deltagelse i forskningsrammeprogrammet; opfordrer til en tilpasning 
af samhørighedspolitikken og forsknings- og innovationspolitikken til de specifikke behov 
i regionerne i EU's yderste periferi og til, at der udvikles synergier mellem 
rammeprogrammet for forskning og innovation, Horisont 2020, og strukturfondene for at 
fremme de mindst udviklede områders deltagelse og for at øge kapacitetsinvesteringerne;

9. understreger, at anvendelsen af samhørighedspolitikkens instrumenter bør tilpasses de 
perifere regioners økonomi under behørig hensyntagen til betydningen af deres små og 
mellemstore virksomheder og behovet for konkurrenceevne og beskæftigelse;

10. fremhæver, hvor vigtigt det er at støtte de små og mellemstore virksomheder via tildeling 
af EU-midler for derved at udvikle erhvervslivet i regionerne i den yderste periferi og for 
at fremme arbejdstagernes rettigheder og dermed fremme de regionsspecifikke produkter 
og den lokale økonomi;

11. bemærker med bekymring virkningerne af klimaforandringerne i regionerne i EU's yderste 
periferi, navnlig den stigende vandstand; opfordrer Unionen til at tage disse spørgsmål op 
i sin strategi til forebyggelse og bekæmpelse af klimaforandringer; anbefaler, at 
energiressourcerne bliver anvendt hensigtsmæssigt, og at den vedvarende energis 
potentiale videreudvikles;

12. mener, at det er nødvendigt at støtte medlemsstaterne for at sikre befolkningerne i disse 
regioner fuld adgang til de kommunikations- og informationskilder, de nye teknologier 
giver mulighed for, som f.eks. bredbåndsteknologi, trådløse teknologier, herunder 
satellitteknologi, og navnlig adgangen til bredbåndsinfrastrukturer for dermed at fremme 
økonomisk vækst og bedre administration via digitaliserede tjenester; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at alle indbyggere i EU's yderste periferi 
har adgang til bredbåndsinternet senest i 2013;

13. anerkender i lyset af det forhold, at den digitale økonomi uden tvivl er en drivkraft for den 
økonomiske udvikling i EU, konsekvenserne af det voksende problem med digital 
eksklusion, som kan blive en alvorlig hindring for udviklingen;

14. fremhæver den betydning, en anerkendelse af offentlige tjenester som luft- og søtransport, 
energi, kommunikation og forskning har for den økonomiske og sociale samhørighed i 
regionerne i den yderste periferi;

15. mener, at udviklingen af grænseoverskridende e-forvaltnings-tjenester vil bidrage til 
integrationen af regionerne i den yderste periferi på Unionens indre marked;
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