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SUGGESTIES
De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. kijkt uit naar de herziene strategie van de Commissie voor de ultraperifere regio's (UR's) van 
de EU waarin aandacht zal worden besteed aan de prestaties van UR's in het kader van de 
doelstellingen van EU 2020, te weten een slimme, duurzame en inclusieve groei; benadrukt 
de voordelen van het ontwikkelen van een nabuurschapsbeleid dat zich richt op de opkomst 
van goed geïntegreerde regionale markten; benadrukt dat de tenuitvoerlegging van de EU 
2020-strategie moet worden afgestemd op de bijzondere kenmerken van de UR's;

2. bepleit slimme specialisatiestrategieën en langetermijninvesteringen in de UR's in het kader 
van de EU 2020-strategie en de cohesiefinanciering, en om een actieve deelname aan de 
vlaggenschipprojecten te verzekeren;

3. benadrukt de noodzaak om in deze regio's die kampen met structurele problemen de 
groeifactoren te analyseren, en daarbij strategieën vast te stellen die ruimte bieden voor 
verbetering van de concurrentiekracht van deze regio's, alsmede strategieën die bedoeld zijn 
om hun afhankelijkheid te verminderen; meent dat het van fundamenteel belang is om 
strategische projecten vast te stellen op basis van grondige analyses vooraf en evaluaties 
achteraf, die onmisbaar zijn om de sociaaleconomische effecten van dergelijke projecten te 
bepalen; geeft er daarbij de voorkeur aan om bij die analyses de diverse regionale en lokale 
actoren en maatschappelijke organisaties te betrekken, omdat zij goed op de hoogte zijn van 
de sterke en zwakke punten van deze regio's;

4. is van mening dat grondstoffenbeheer een van de belangrijkste zwakke punten van de UR's 
is; is van mening dat deze regio's uitgerust moeten worden met een toereikende basis om hun 
investeringen te kunnen beheren, met name met betrekking tot infrastructuur, die immers niet 
alleen betrekking heeft op vervoer, maar ook op water-, energie- en afvalbeheer;

5. benadrukt dat een duidelijk verband dient te worden gelegd tussen streefdoelen en financiële 
middelen; stelt met bezorgdheid vast dat het cohesiebeleid in het nieuwe voorstel van de 
Commissie inzake het toekomstige meerjarig financieel kader dat in 2014 aanvangt, een van 
de zwaarst door besparingen getroffen beleidsmaatregelen is en dat de middelen die zijn 
toegewezen aan de ontwikkeling van de UR's ten gevolge van dat voorstel met 7,5% dalen en 
dus 70 miljoen minder bedragen dan de tijdens de voorgaande periode toegewezen middelen;

6. dringt aan op een betere integratie van de UR's in de Unie en in hun eigen geografische 
omgeving; benadrukt dat de UR's in dit verband kunnen fungeren als brug van onderzoek, 
kennis en innovatie tussen Europa en derde landen en verzoekt de Unie en de lidstaten in hun 
betrekkingen met derde landen rekening te houden met de belangrijke rol van de UR's;

7. roept de Commissie en de lidstaten op om gebruik te maken van de geografische en 
territoriale kenmerken van de UR's om deze gebieden in staat te stellen een bijdrage te 
leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU 2020-strategie, door onder 
meer de Europese programma's aan te passen aan hun specifieke kenmerken;
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8. is van mening dat het innovatieve potentieel van de UR's moet worden ontsloten en dat hun 
ondernemingsgeest moet worden ontwikkeld, met name door middel van 
uitwisselingsnetwerken; neemt met bezorgdheid kennis van de geringe deelname van UR's 
aan het kaderprogramma voor onderzoek; dringt erop aan dat het cohesiebeleid en het 
onderzoeks- en innovatiebeleid aangepast worden aan de specifieke behoeften van de UR's 
en dat er synergieën ontwikkeld worden tussen het kaderprogramma voor onderzoek Horizon 
2020 en de structuurfondsen, om de deelname van beginnende kenniscentra aan te moedigen 
en investeringen in opleiding te verhogen;

9. benadrukt dat het gebruik van cohesiebeleidsinstrumenten moet worden afgestemd op de 
economieën van de UR's, rekening houdend met het belang van kleine en middelgrote 
ondernemingen voor die regio's en met de noodzaak van concurrentie en werkgelegenheid;

10. benadrukt dat het belangrijk is kleine en middelgrote ondernemingen te steunen door middel 
van toewijzing van middelen van de Unie, teneinde de productiestructuur van de UR's te 
ontwikkelen en daardoor de vaardigheden van arbeiders te verbeteren om op die manier een 
positieve impuls te geven aan regiospecifieke producten en de lokale economie;

11. neemt met bezorgdheid kennis van de gevolgen van klimaatverandering voor de UR's, met 
name het stijgende waterpeil; dringt er bij de Unie op aan in haar strategie inzake 
voorkoming en bestrijding van de klimaatverandering aandacht aan deze problemen te 
schenken; beveelt het adequate gebruik van energiebronnen en de ontwikkeling van het 
potentieel van hernieuwbare energie aan;

12. acht het noodzakelijk om de lidstaten bij te staan om ervoor te zorgen dat de inwoners van 
deze regio's volledige toegang hebben tot de informatie- en communicatiemedia op basis van 
nieuwe technologieën, zoals breedbandtechnologie en draadloze technologieën, waaronder 
satelliettechnologie en, met name, toegang tot breedbandinternet, om op die manier door 
middel van digitalisering van diensten economische groei en een beter bestuur te bevorderen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om ervoor te zorgen dat alle burgers van de UR's 
uiterlijk 2013 toegang hebben tot breedbandinternet;

13. stelt vast dat de digitale economie zonder twijfel een belangrijke motor is voor economische 
ontwikkeling in de EU, en dat het immer groter wordende probleem van digitale uitsluiting 
daarom een ernstige belemmering voor ontwikkeling kan vormen;

14. benadrukt het belang van betere openbare diensten voor de economische en sociale 
samenhang van de UR's, met name lucht- en zeevervoer, energie, communicatie en 
onderzoek;

15. meent dat de ontwikkeling van grensoverschrijdende e-overheidsdiensten zal bijdragen tot de 
integratie van de UR's in de interne markt van de Unie.
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