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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottságnak az Unió legkülső régióira vonatkozó megújított stratégiáját, amely 
a legkülső régiók teljesítményével foglalkozik az Európa 2020 céljainak – azaz az 
intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés – keretében; hangsúlyozza egy olyan 
szomszédságpolitika kialakításának előnyeit, amely a megfelelően integrált regionális 
piacok kialakítását helyezi középpontba; hangsúlyozza, hogy az Európa 2020 stratégia 
végrehajtását hozzá kell igazítani a legkülső régiók sajátos helyzetéhez;

2. felszólít intelligens szakosodási stratégiák követésére és hosszú távú befektetésekre a 
legkülső régiókban az EU 2020 stratégia és a kohéziós finanszírozás keretében, és a 
kiemelt projektekben való aktív részvétel biztosítása céljából;

3. hangsúlyozza, hogy ezekben a strukturális nehézségekkel küzdő régiókban elemezni kell a 
növekedési tényezőket, és meg kell határozni mind a versenyképességüket javítani képes, 
mind pedig a függőségük enyhítésére irányuló stratégiákat; úgy véli, hogy a stratégiai 
projektek meghatározásához elengedhetetlenül szükséges a projektek társadalmi és 
gazdasági hatásainak meghatározására irányuló mélyreható előzetes vizsgálat és utólagos 
értékelés; támogatja továbbá a különböző regionális és helyi szereplők, valamint a 
civilszervezetek e vizsgálatokba történő bevonását, mivel ők ismerik igazán az adott 
területek erősségeit és gyengeségeit;

4. úgy véli, hogy a legkülső régiók egyik legfőbb gyengesége az erőforrás-gazdálkodás; 
meggyőződése, hogy fel kell vértezni őket a beruházások – és mindenekelőtt nemcsak a 
közlekedési, hanem a víz- energia- és hulladékgazdálkodási infrastruktúrával kapcsolatos 
beruházások – megvalósításához szükséges alapismeretekkel;

5. hangsúlyozza, hogy a célkitűzéseket és a forrásokat egyértelműen össze kell kapcsolni; 
aggodalommal állapítja meg, hogy a 2014-ben kezdődő új többéves pénzügyi keretre 
vonatkozó bizottsági javaslatban a kohéziós politika az egyik olyan szakpolitika, amelyet 
leginkább sújtanak a megszorítások, valamint hogy ebből adódóan a legkülső régiók 
fejlesztésére irányuló források az előző időszakhoz képest mintegy 7,5%-os – 70 millió 
eurós – csökkenést mutatnak;

6. felhív a legkülső régiók Unióba és saját földrajzi térségükbe való jobb integrálására; ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza a legkülső régiókban rejlő azon lehetőséget, hogy 
ismereteket, valamint kutatásokat és innovációt közvetítsenek Európa és a harmadik 
országok között, és felhívja az Uniót és a tagállamokat, hogy vegyék számításba a 
legkülső régiók jelentős szerepét a harmadik országokkal folytatott kapcsolatok terén;

7. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy használják ki a legkülső régiók földrajzi 
és területi sajátosságait, hogy e régiók számára is lehetővé tegyék az Európa 2020 
stratégiában kitűzött célok eléréséhez való hozzájárulást, oly módon is, hogy az uniós 
programokat e régiók sajátosságaihoz igazítják;
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8. elismeri, hogy fel kell szabadítani a legkülső régiókban lévő innovációs lehetőségeket és 
vállalkozói szellemet, különösen cserehálózatokon keresztül; aggodalommal állapítja meg, 
hogy e régiók alacsony arányban vesznek részt a kutatási keretprogramban; felszólít arra, 
hogy a kohéziós politikát és a kutatási és innovációs politikát igazítsák a legkülső régiók 
különleges igényeihez, és az újonnan létrejött kiválósági központok részvételének 
ösztönzése és a képzésre fordított befektetések növelése érdekében alakítsák ki a 
szinergiát a „Horizon 2020” kutatási és innovációs keretprogram és a strukturális alapok 
között;

9. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika eszközeinek használatát hozzá kellene igazítani a 
legkülső régiók gazdaságához, kis- és középvállalkozásaik jelentőségének és a 
versenyképesség és a foglakoztatás szükségességének kellő figyelembevételével;

10. hangsúlyozza, hogy fontos a kis-és középvállalkozások támogatása az uniós alapokból a 
legkülső régiók termelési szerkezetének fejlesztése érdekében és a munkavállalók 
készségei előmozdításának eszközeként, mert ezek révén felkarolható a helyi gazdaság és 
a régiók jellegzetes termékei;

11. aggodalommal állapítja meg az éghajlatváltozás legkülső régiókban jelentkező hatásait, 
különösen a vízszintemelkedést; felszólítja az Uniót, hogy lépjen fel e problémával 
szemben az éghajlatváltozás megelőzésével és kezelésével foglalkozó stratégiája 
keretében; javasolja az energiaforrások megfelelő használatát és a megújuló 
energiaforrásokban rejlő lehetőségek kiaknázását;

12. úgy véli, hogy a tagállamokat támogatni kell abban, hogy az e régiókban élő lakosság 
számára teljes hozzáférést biztosítsanak az új technológiák által kínált információs és 
kommunikációs eszközökhöz – a széles sávú és a vezeték nélküli, többek között a 
műholdas technológiákhoz, és különösen a széles sávú infrastruktúrához a gazdasági 
növekedésnek és a jobb közigazgatásnak az elektronikus szolgáltatások bevezetése révén 
történő előmozdítása érdekében; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 2013-ig 
biztosítsák a legkülső régiók polgárai számára a szélessávú internethez való hozzáférést;

13. elismeri – annak ténynek a tükrében, hogy a digitális gazdaság kétségtelenül az Unió 
gazdasági fejlődésének egyik motorja – a digitális kirekesztés egyre súlyosbodó 
problémájának következményeit, amelyek a fejlődés komoly akadályává válhatnak;

14. hangsúlyozza, hogy mennyire fontos javítani a közszolgáltatásokat a legkülső régiók 
gazdasági és társadalmi kohéziója érdekében, különösen a légi és tengeri közlekedést, az 
energiaellátást, a kommunikációt és kutatást;

15. úgy véli, hogy a határokon átnyúló e-kormányzati szolgáltatások fejlesztése hozzá fog 
járulni a legkülső régiók uniós belső piacba való integrálásához.
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