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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει την ανανεωμένη στρατηγική της Επιτροπής για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες 
περιφέρειες (ΙΑΠ) της ΕΕ που θα εντάξει τις επιδόσεις των ΙΑΠ στους στόχους της ΕΕ 
2020 σε σχέση π.χ. με την ευφυή, βιώσιμη και περιεκτική ανάπτυξη· υπογραμμίζει τα 
πλεονεκτήματα που έχει η ανάπτυξη μιας πολιτικής γειτονίας επικεντρωμένης στην 
ανάδυση πραγματικά ολοκληρωμένων περιφερειακών αγορών· τονίζει ότι η εφαρμογή της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 θα έπρεπε να προσαρμοστεί στη συγκεκριμένη πραγματικότητα 
των ΙΑΠ·

2. ζητεί ευφυείς στρατηγικές εξειδίκευσης και μακροπρόθεσμες επενδύσεις στις ΙΑΠ στο 
πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020 και της χρηματοδότησης της συνοχής, καθώς και τη 
διασφάλιση ενεργού συμμετοχής στα εμβληματικά προγράμματα·

3. επιμένει στην ανάγκη ανάλυσης των παραγόντων ανάπτυξης στις εν λόγω περιφέρειες οι 
οποίες χαρακτηρίζονται από διαρθρωτικές δυσχέρειες, με στόχο τον προσδιορισμό τόσο 
των στρατηγικών που είναι ικανές να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους όσο και 
αυτών που έχουν στόχο τη μείωση της εξάρτησής τους· θεωρεί ζωτικής σημασίας τον 
καθορισμό στρατηγικών έργων μέσω διεξοδικών πρότερων αναλύσεων και εκ των 
υστέρων αξιολογήσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό του κοινωνικο-
οικονομικού τους αντικτύπου· υποστηρίζει επίσης τη συμμετοχή στις αναλύσεις των 
διάφορων περιφερειακών και τοπικών φορέων, καθώς και των φορέων της κοινωνίας των 
πολιτών, οι οποίοι γνωρίζουν πραγματικά τόσο τα δυνατά σημεία όσο και τις αδυναμίες
των εν λόγω περιφερειών·

4. θεωρεί ότι μία από τις κύριες αδυναμίες των ΙΑΠ είναι η διαχείριση των πόρων τους·
θεωρεί απαραίτητο να τους παρασχεθούν επαρκείς δυνατότητες ώστε να διαχειριστούν τις 
επενδύσεις τους, κυρίως όσον αφορά τις υποδομές, όχι μόνο για τις μεταφορές, αλλά και 
για την υδροδότηση, την ενέργεια και τη διαχείριση των αποβλήτων·

5. υπογραμμίζει την ανάγκη σαφούς συσχετισμού των στόχων με τη χρηματοδότηση·
επισημαίνει με ανησυχία ότι, στη νέα πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το μελλοντικό 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο θα ισχύσει από το 2014, η πολιτική συνοχής 
είναι μία από αυτές που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από τις περικοπές και, ως εκ 
τούτου, οι πόροι που προορίζονται για την ανάπτυξη των ΙΑΠ υφίστανται μείωση της 
τάξης του 7,5%, ήτοι 70 εκατομμύρια λιγότερα σε σχέση με την κατανομή που έγινε κατά 
την προηγούμενη περίοδο·

6. ζητεί την καλύτερη ενσωμάτωση των ΙΑΠ στην Ένωση και στους γεωγραφικούς τους 
χώρους· τονίζει στο πλαίσιο αυτό τις δυνατότητες των ΙΑΠ να διαδραματίσουν ρόλο 
γέφυρας στον τομέα της έρευνας, της γνώσης και της καινοτομίας μεταξύ Ευρώπης και 
τρίτων χωρών και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνυπολογίζουν το σημαντικό ρόλο 
τους στο πλαίσιο των επαφών με τρίτες χώρες·
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7. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις γεωγραφικές και εδαφικές 
ιδιαιτερότητες των ΙΑΠ, προκειμένου να τους δώσουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην 
επίτευξη των στόχων που θεσπίστηκαν με τη στρατηγική ΕΕ 2020, προσαρμόζοντας 
επίσης τα ευρωπαϊκά προγράμματα στις ιδιαιτερότητές τους·

8. αναγνωρίζει την ανάγκη να απελευθερωθεί το δυναμικό για καινοτομία και το 
επιχειρηματικό πνεύμα των ΙΑΠ, ιδίως μέσω δικτύων ανταλλαγών· επισημαίνει με 
ανησυχία τη χαμηλή συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα· ζητεί την 
προσαρμογή της πολιτικής συνοχής και των πολιτικών για την έρευνα και την καινοτομία 
στις ειδικές ανάγκες των ΙΑΠ και την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ του προγράμματος
πλαισίου για την έρευνα «Horizon 2020» και των διαρθρωτικών ταμείων, με στόχο την 
ενθάρρυνση της συμμετοχής των νεοσύστατων μονάδων αριστείας και την αύξηση των 
επενδύσεων στην κατάρτιση·

9. υπογραμμίζει ότι η χρήση των μέσων της πολιτικής συνοχής θα έπρεπε να προσαρμοστεί 
στις οικονομίες των ΙΑΠ, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη σημασία των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεών τους και την ανάγκη για ανταγωνιστικότητα και απασχόληση·

10. τονίζει τη σπουδαιότητα της υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της 
κατανομής κονδυλίων της Ένωσης, με στόχο την ανάπτυξη του παραγωγικού ιστού των 
ΙΑΠ, αλλά και ως μέσο προώθησης των προσόντων των εργαζομένων, ενισχύοντας κατ'
αυτόν τον τρόπο τα προϊόντα της συγκεκριμένης περιοχής και την τοπική οικονομία·

11. επισημαίνει με ανησυχία τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στις ΙΑΠ, και πιο 
συγκεκριμένα την άνοδο της στάθμης των υδάτων· καλεί την Ένωση να αντιμετωπίσει 
αυτά τα ζητήματα στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την πρόληψη και αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής· συνιστά την ορθή χρήση των ενεργειακών πόρων και την 
ανάπτυξη των δυνατοτήτων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

12. θεωρεί απαραίτητη την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι οι κάτοικοι των εν λόγω περιοχών έχουν πλήρη πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης και 
επικοινωνίας που παρέχονται από νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνολογία ευρυζωνικότητας, 
οι ασύρματες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών, και ιδιαίτερα η 
πρόσβαση στο ευρυζωνικό διαδίκτυο έως το 2013, έτσι ώστε να προωθηθεί η οικονομική 
ανάπτυξη και η βελτίωση της διοίκησης μέσω της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών· ζητεί 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλοι οι πολίτες των ΙΑΠ θα 
έχουν πρόσβαση στο ευρυζωνικό διαδίκτυο έως το 2013·

13. αναγνωρίζει, δεδομένου ότι η ψηφιακή οικονομία αναμφίβολα προωθεί την οικονομική 
ανάπτυξη της ΕΕ, τις επιπτώσεις του διογκούμενου προβλήματος του ψηφιακού 
αποκλεισμού, ο οποίος μπορεί να καταστεί σοβαρό εμπόδιο στην ανάπτυξη·

14. τονίζει τη σπουδαιότητα της ενίσχυσης των δημόσιων υπηρεσιών για την οικονομική και 
κοινωνική συνοχή των ΙΑΠ, ιδίως των αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών, της 
ενέργειας, των επικοινωνιών και της έρευνας·

15. θεωρεί ότι η ανάπτυξη των διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα 
συνεισφέρει στην ενσωμάτωση των ΙΑΠ στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.
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