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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās 
attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas atjaunoto stratēģiju Savienības attālākajiem reģioniem (AR), kas 
būs veltīta AR darbības rezultātiem, īstenojot stratēģijas „ES 2020” mērķus, proti, 
inteliģentu, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi; uzsver priekšrocības, ko sniedz tādas 
kaimiņattiecību politikas izstrāde, kurā galvenā uzmanība ir vērsta uz pienācīgi integrētu 
reģionālo tirgu veidošanu; uzsver, ka stratēģijas „ES 2020” īstenošana ir jāpielāgo AR 
īpašajam stāvoklim;

2. aicina īstenot pārdomātas specializācijas stratēģijas un ilgtermiņa ieguldījumus AR 
atbilstoši stratēģijai „ES 2020” un kohēzijas finansējumam, lai nodrošinātu aktīvu 
līdzdalību pamatprojektos;

3. uzstāj uz nepieciešamību analizēt izaugsmes faktorus šajos reģionos, kam raksturīgas 
strukturālas grūtības, nosakot stratēģijas, kas dod iespēju uzlabot to konkurētspēju, kā arī 
citas stratēģijas ar mērķi samazināt šo reģionu atkarību; uzskata par būtisku noteikt 
stratēģiskos projektus, veicot rūpīgas iepriekšējas analīzes un paveiktā novērtējumus, kas 
ir ļoti svarīgi, lai noteiktu šādu projektu sociālekonomisko ietekmi; turklāt atbalsta to, ka 
šajās analīzēs tiek iekļauti dažādi reģionālie, vietējie un pilsoniskās sabiedrības dalībnieki, 
kam ir patiesas zināšanas gan par šo reģionu stiprajām, gan arī vājajām pusēm;

4. uzskata, ka viens no AR būtiskākajiem vājajiem punktiem ir resursu pārvaldība; uzskata, 
ka jānodrošina pietiekams pamats, lai ļautu tiem pārvaldīt savus ieguldījumus, īpaši 
attiecībā uz infrastruktūru, jo tā attiecas ne tikai uz transportu, bet arī uz ūdens, enerģijas 
un atkritumu apsaimniekošanu;

5. uzsver nepieciešamību izveidot skaidru saikni starp mērķiem un līdzekļiem; pauž bažas, 
ka jaunajā Komisijas priekšlikumā par gaidāmo daudzgadu finanšu shēmu laikposmam, 
kas sāksies 2014. gadā, kohēzijas politika ir viena no tām politikām, ko samazinājumi skar 
visvairāk, un ka tā rezultātā AR attīstībai piešķirtie līdzekļi samazināsies par 7,5 %, kas ir 
par EUR 70 miljoniem mazāk nekā iepriekšējā periodā piešķirtie līdzekļi;

6. prasa labāk integrēt AR Savienībā un tās ģeogrāfiskajos apgabalos; šajā sakarībā uzsver 
AR potenciālu būt par pētniecības, zināšanu un inovācijas tiltiem starp Eiropu un trešām 
valstīm un aicina Savienību un dalībvalstis ņemt vērā AR lielo nozīmi sadarbībā ar trešām 
valstīm;

7. prasa Komisiju un dalībvalstis izmantot AR ģeogrāfiskās un teritoriālās īpašības, lai ļautu 
šiem reģioniem dot ieguldījumu stratēģijā „ES 2020” noteikto mērķu sasniegšanā, arī 
pielāgojot Eiropas programmas AR konkrētajiem apstākļiem;
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8. atzīst nepieciešamību veicināt AR novatorisma potenciālu un uzņēmējdarbības garu, jo 
īpaši ar apmaiņas tīklu starpniecību; ar bažām norāda uz AR nepietiekamo iesaistīšanos 
pētniecības pamatprogrammā; prasa pielāgot kohēzijas politiku un pētniecības un 
inovāciju politiku AR īpašajām vajadzībām un uzlabot sinerģiju starp pētniecības 
pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” un struktūrfondiem, lai mudinātu tajā piedalīties 
jaunizveidotos izcilības centrus un palielinātu ieguldījumus apmācībā;

9. uzsver, ka kohēzijas politikas instrumentu izmantojums būtu jāpiemēro AR ekonomikai, 
pienācīgu uzmanību veltot to mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un konkurētspējas un 
nodarbinātības uzlabošanai;

10. uzsver, cik svarīgi ir atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus, piešķirot Savienības līdzekļus 
ar mērķi attīstīt AR ražošanas struktūru un veicināt darba ņēmēju prasmes, tādējādi 
uzlabojot reģionam raksturīgo produktu ražošanu un vietējo ekonomiku;

11. ar bažām norāda uz sekām, kādas uz AR atstāj klimatu pārmaiņas, jo uz īpaši ūdens 
līmeņa celšanos; aicina Savienību risināt šos jautājumus savā klimata pārmaiņu 
novēršanas un reaģēšanas stratēģijā; iesaka atbilstoši izmantot energoresursus un 
pilnveidot atjaunojamo enerģijas avotu iespējas;

12. uzskata par svarīgu palīdzēt dalībvalstīm nodrošināt, ka šo reģionu iedzīvotājiem ir pilnībā 
pieejami informācijas un plašsaziņas līdzekļi, ko piedāvā jaunās tehnoloģijas, piemēram, 
platjoslas tehnoloģijas un bezvadu tehnoloģijas, tostarp satelītsakari, un jo īpaši piekļuve 
platjoslas internetam, lai ar pakalpojumu ciparošanu veicinātu ekonomikas izaugsmi un 
uzlabotu pārvaldību; prasa Komisijai un dalībvalstīm nodrošināt, lai visiem AR 
iedzīvotājiem līdz 2013. gadam būtu piekļuve platjoslas internetam;

13. ņemot vērā to, ka digitālā ekonomika neapšaubāmi ir ES ekonomikas attīstības virzītāja, 
atzīst digitālās atstumtības problēmas pieaugošo ietekmi, kas var kļūt par nopietnu 
attīstības šķērsli;

14. uzsver — lai panāktu AR ekonomisko un sociālo kohēziju, ļoti svarīgi ir uzlabot 
sabiedriskos pakalpojumus, jo īpaši gaisa un jūras transporta, enerģētikas, sakaru un 
pētniecības jomā;

15. uzskata, ka pārrobežu elektroniskās pārvaldes pakalpojumu pilnveidošana veicinās AR 
integrāciju Savienības iekšējā tirgū.
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