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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunneb heameelt ELi äärepoolseimaid piirkondi puudutava komisjoni uuendatud strateegia 
üle, milles käsitletakse nende piirkondade arengut lähtuvalt ELi 2020. aasta eesmärkidest, 
eelkõige aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu seisukohast; rõhutab eeliseid, 
mida pakub hästi integreeritud piirkondlike turgude tekkimisele suunatud naabruspoliitika 
arendamine; rõhutab, et strateegia „Euroopa 2020” rakendamine tuleks kohandada 
äärepoolseimate piirkondade eripäradele;

2. nõuab aruka spetsialiseerumise strateegiaid ja pikaajalisi investeeringuid 
äärepoolseimatesse piirkondadesse strateegia „Euroopa 2020” ja ühtekuuluvusfondi 
vahendite raames, et tagada nende piirkondade aktiivne osalemine juhtprojektides;

3. rõhutab vajadust analüüsida majanduskasvu tegureid nendes struktuuriliste raskustega 
piirkondades, tehes kindlaks nii strateegiad, mis võivad parandada nende 
konkurentsivõimet, kui ka strateegiad nende sõltuvuse vähendamiseks; peab ülioluliseks 
teha kindlaks strateegilised projektid, teostades põhjalikke eelanalüüse ja järelhindamisi, 
mis on väga olulised, et määrata kindlaks selliste projektide sotsiaalmajanduslik mõju; 
pooldab samuti mõtet kaasata analüüsidesse eri piirkondlikud, kohalikud ja 
kodanikuühiskonna osalejad, sest just nemad tunnevad tõeliselt nende piirkondade 
tugevaid ja nõrku külgi;

4. arvestades, et äärepoolseimate piirkondade üks peamine nõrk külg on nende vahendite 
majandamine; on seisukohal, et neile tuleb anda piisavad vahendid, mis võimaldavad neil 
hallata mitte ainult transpordi, vaid ka veemajanduse, energia ja jäätmemajanduse 
infrastruktuuri tehtavaid investeeringuid;

5. rõhutab vajadust luua selge side eesmärkide ja vahendite vahel; märgib murelikult, et 
komisjoni uues ettepanekus, mis käsitleb 2014. aastal algavat tulevast mitmeaastast 
finantsraamistikku, on üks kärbetest kõige enam mõjutatud valdkondi 
ühtekuuluvuspoliitika, mistõttu äärepoolseimate piirkondade arendamiseks ettenähtud 
rahalised vahendid vähenevad 7,5%, mis on 70 miljonit eurot vähem, kui neile eraldati 
eelmisel perioodil;

6. nõuab, et äärepoolseimad piirkonnad ühendataks paremini ELi ja selle geograafiliste 
piirkondadega; toonitab sellega seoses äärepoolseimate piirkondade potentsiaali toimida 
Euroopa ja kolmandate riikide vahel sillana teadusuuringute, teadmiste ja innovatsiooni 
vahendamise valdkonnas ning kutsub ELi ja liikmesriike üles arvestama oma suhetes 
kolmandate riikidega äärepoolseimate piirkondade tähtsat rolli;

7. palub komisjonil ja liikmesriikidel väärtustada äärepoolseimate piirkondade geograafilisi 
ja territoriaalseid eripärasid, et võimaldada nendel piirkondadel kaasa aidata strateegias 
„Euroopa 2020” seatud eesmärkide saavutamisele, kohandades ka ELi programme nende 
eripäradele;
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8. tunnistab vajadust edendada eelkõige teabevahetusvõrgustike kaudu äärepoolseimate 
piirkondade innovatsioonipotentsiaali ja ettevõtlikkust; võtab murelikult teadmiseks 
äärepoolseimate piirkondade vähese osaluse teadusuuringute raamprogrammis; nõuab, et 
ühtekuuluvuspoliitika ning teadusuuringute ja innovatsioonipoliitika kohandatakse 
äärepoolseimate piirkondade erivajadustega ning edendatakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” ja struktuurifondide koostoimet, et 
ergutada kujunevate tippteadusüksuste osalemist ja suurendada koolitusse investeerimist; 

9. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamine tuleks kohandada äärepoolseimate 
piirkondade majandusega, võttes nõuetekohaselt arvesse nende piirkondade väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete tähtsust ning vajadust olla konkurentsivõimeline ja tagada 
töökohad;

10. rõhutab, kui oluline on toetada väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid neile ELi 
vahendite eraldamisega äärepoolseimate piirkondade tootmissektori arendamiseks ja 
töötajate oskuste edendamiseks, väärtustades piirkondade eriomast toodangut ja kohalikku 
majandust;

11. võtab murelikult teadmiseks kliimamuutuse mõju äärepoolseimates piirkondades, eelkõige 
veetaseme tõusu; nõuab, et EL pööraks nendele probleemidele tähelepanu kliimamuutuse 
ennetamise ja sellele reageerimise strateegias; soovitab kasutada asjakohaselt 
energiavarusid ja edendada taastuvate energiaallikate potentsiaali;

12. peab vajalikuks aidata liikmesriikidel tagada nende piirkondade elanikele täieliku 
juurdepääsu uute tehnoloogiate pakutavatele info- ja kommunikatsioonivahenditele, mille 
näiteks on lairiba- ja traadita tehnoloogia, sealhulgas satelliittehnoloogia, eelkõige 
juurdepääsu lairiba infrastruktuurile, et soodustada teenuste digitaalseks muutmisega 
majanduskasvu ja paremat haldamist; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et 
kõigil äärepoolseimate piirkondade elanikel oleks 2013. aastaks juurdepääs interneti 
lairibaühendusele;

13. tunnistab, arvestades asjaolu, et digitaalne majandus on kahtlemata ELi majandusarengu 
liikumapanev jõud, digitaalse tõrjutuse üha suureneva probleemi mõju, millest võib saada 
tõsine arengutakistus;

14. rõhutab vajadust tõhustada äärepoolseimate piirkondade majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse edendamiseks avalikke teenuseid, eelkõige lennu- ja laevatransporti, 
energeetikat, kommunikatsioone ja teadustegevust;

15. on seisukohal, et piiriülesed e-valitsuse teenused aitavad kaasa äärepoolseimate 
piirkondade ühinemisele ELi siseturuga.



AD\893559ET.doc 5/5 PE478.401v02-00

ET

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev 28.2.2012

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

35
0
1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Gabriele Albertini, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Bendt 
Bendtsen, Pilar del Castillo Vera, Gaston Franco, Norbert Glante, Fiona 
Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, 
Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, 
Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, 
Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Alejo Vidal-Quadras

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

Maria Badia i Cutchet, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán 
Kelly, Alajos Mészáros, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, 
Pavel Poc, Vladimír Remek, Hannu Takkula


