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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pritaria atnaujintai Komisijos strategijai, skirtai Sąjungos atokiausiems regionams, kurioje 
dėmesys būtų skiriamas atokiausiems regionams atsižvelgiant į tai, kaip jie siekia 
strategijos „Europa 2020“ tikslų, būtent pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo; 
pabrėžia kaimynystės politikos, kurią įgyvendinant dėmesys būtų skiriamas tinkamai 
integruotų regioninių rinkų atsiradimui, plėtojimo pranašumus; pabrėžia, kad strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimas turėtų būti pritaikytas prie konkrečios atokiausių regionų 
tikrovės;

2. ragina rengti pažangios specializacijos strategijas ir skatinti ilgalaikes investicijas 
atokiausiuose regionuose, atsižvelgiant į strategiją „ES 2020“ ir naudojantis Sanglaudos 
fondo finansavimu, taip pat siekiant užtikrinti aktyvų dalyvavimą pavyzdiniuose 
projektuose;

3. pabrėžia, kad būtina išnagrinėti augimo veiksnius šiuose struktūrinių sunkumų 
patiriančiuose regionuose ir parengti tiek strategijas, kuriomis būtų didinamas šių regionų 
konkurencingumas, tiek strategijas, skirtas jų priklausomumui mažinti; mano, kad būtina 
rengti strateginius projektus atlikus išsamius ex ante ir ex post vertinimus, kurie labai 
svarbūs siekiant nustatyti socialinį ir ekonominį šių projektų poveikį; taip pat pritaria tam, 
kad atliekant vertinimus dalyvautų įvairūs regionų, vietos ir pilietinės visuomenės 
atstovai, kurie iš tikrųjų žino šių regionų privalumus ir trūkumus;

4. mano, kad vienas didžiausių atokiausių regionų trūkumų yra išteklių valdymas; mano, kad 
šiems regionams būtina suteikti pakankamai elementarių žinių, kurios leistų jiems valdyti 
investicijas, visų pirma susijusias ne tik su transporto, bet ir su vandens, energijos bei 
atliekų tvarkymo infrastruktūra;

5. pabrėžia, kad reikia nustatyti aiškų tikslų ir lėšų ryšį; reiškia susirūpinimą, kad naujame 
Komisijos pasiūlyme dėl būsimos daugiametės finansinės programos, taikomos nuo 
2014 m., sanglaudos politika yra viena iš politikos sričių, kuriai skiriamos lėšos labiausiai 
sumažintos, ir kad atokiausių regionų vystymui skirtos lėšos atitinkamai sumažintos 
7,5 proc., taigi jos bus 70 mln. mažesnės, palyginti su ankstesnio laikotarpio asignavimu;

6. ragina Sąjungoje ir atitinkamose geografinėse vietovėse geriau integruoti atokiausius 
regionus; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia atokiausių regionų galimybes siekiant susieti 
Europą ir trečiąsias šalis mokslinių tyrimų, žinių ir inovacijų požiūriu ir ragina Sąjungą ir 
valstybes nares atsižvelgti į svarbų šių regionų vaidmenį santykiuose su trečiosiomis 
šalimis;

7. ragina Komisiją ir valstybes nares tinkamai išnaudoti atokiausių regionų geografines ir 
teritorines ypatybes, kad jie prisidėtų siekiant strategijoje „Europa 2020“ nustatytų tikslų, 
Europos programas irgi pritaikant pagal jų pobūdį;

8. pabrėžia, kad reikia išlaisvinti atokiausių regionų inovacinį potencialą ir verslumą, ypač 
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pasinaudojant mainų tinklais; reiškia susirūpinimą dėl mažo šių regionų dalyvavimo 
įgyvendinant mokslinių tyrimų bendrąją programą; ragina pritaikyti sanglaudos politiką ir 
mokslinių tyrimų bei inovacijų politiką prie konkrečių atokiausių regionų poreikių ir 
plėtoti bendros mokslinių tyrimų programos – „Horizontas 2020“ – ir struktūrinių fondų 
sąveiką, siekiant skatinti pradedančiųjų pavyzdinių mokslo centrų dalyvavimą ir padidinti 
investicijas į mokymą;

9. pabrėžia, kad sanglaudos politikos priemonių naudojimas turėtų būti pritaikytas prie 
atokiausių regionų ekonomikos, tinkamai atsižvelgiant į jų mažų ir vidutinių įmonių 
svarbą ir į konkurencingumo bei užimtumo poreikį;

10. pabrėžia, kaip svarbu remti mažas ir vidutines įmones ir tam skirti ES lėšų, siekiant kurti 
atokiausių regionų gamybos struktūrą ir propaguoti darbuotojų įgūdžius, taigi skatinti 
regionui būdingų produktų gamybą ir vietos ekonomiką;

11. susirūpinęs atkreipia dėmesį į klimato kaitos poveikį atokiausiems regionams, ypač 
atsižvelgiant į kylantį vandens lygį; ragina Sąjungą spręsti šiuos klausimus įgyvendinant 
savo klimato kaitos prevencijos ir atsakomųjų priemonių strategiją; rekomenduoja 
tinkamai pasinaudoti energijos ištekliais ir plėtoti atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
galimybes;

12. mano, kad būtina padėti valstybėms narėms užtikrinti, jog šių regionų gyventojai galėtų 
visapusiškai naudotis informacijos ir komunikacijos priemonėmis, kurios teikiamos 
naudojantis naujomis technologijomis, pavyzdžiui, plačiajuosčio ryšio technologijomis, 
belaidžio ryšio technologijomis, taip pat palydovinėmis technologijomis, o ypač prieiga 
prie plačiajuosčio interneto, taigi teikiant skaitmenines paslaugas būtų skatinamas 
ekonominis augimas ir geresnis administravimas. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad iki 2013 m. visi atokiausių regionų gyventojai turėtų prieigą prie 
plačiajuosčio interneto;

13. atsižvelgdamas į tai, kad skaitmeninė ekonomika, be abejo, yra ES ekonominę plėtrą 
skatinantis veiksnys, atkreipia dėmesį į didėjančios problemos – skaitmeninės atskirties, 
kuri gali būti rimta kliūtis plėtrai, padarinius;

14. pabrėžia, kaip svarbu gerinti viešąsias paslaugas siekiant ekonominės ir socialinės 
atokiausių regionų sanglaudos, ypač oro ir jūrų transporto, energetikos, komunikacijos ir 
mokslinių tyrimų srityse;

15. mano, kad tarpvalstybinių e. valdžios paslaugų plėtojimas padėtų įtraukti atokiausius 
regionus į Sąjungos vidaus rinką.
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