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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rozwoju 
Regionalnego, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje odnowioną strategię Komisji w sprawie najbardziej 
oddalonych regionów Unii, w której poruszona zostanie kwestia osiągnięć regionów 
najbardziej oddalonych w zakresie realizacji celów strategii „UE 2020”, tj. inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu; podkreśla korzyści 
płynące z rozwijania polityki sąsiedztwa ukierunkowanej na tworzenie odpowiednio 
zintegrowanych rynków regionalnych; podkreśla, że realizację strategii „UE 2020” należy 
dostosować do specyficznych uwarunkowań regionów najbardziej oddalonych;

2. wzywa do opracowania strategii inteligentnych specjalizacji oraz do długoterminowych 
inwestycji w regionach najbardziej oddalonych w ramach strategii „UE 2020” 
i finansowania spójności, z myślą o zapewnieniu aktywnego udziału w sztandarowych 
projektach;

3. podkreśla konieczność przeanalizowania czynników rozwoju w regionach, które 
napotykają trudności strukturalne, oraz określenia strategii umożliwiających poprawę ich 
konkurencyjności i strategii mających na celu zwiększenie ich niezależności; uważa, że 
kluczowe znaczenie ma wyłonienie projektów strategicznych za pomocą dogłębnych 
analiz ex ante i ocen ex post, które są niezbędne do określenia wpływu               
społeczno-ekonomicznego tych projektów; opowiada się ponadto za uwzględnieniem 
w takich analizach różnych podmiotów regionalnych i lokalnych oraz organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, które naprawdę znają mocne i słabe strony swoich 
regionów;

4. uważa, że zarządzanie zasobami stanowi jedną z podstawowych słabości regionów 
najbardziej oddalonych; uważa, że należy zapewnić im wystarczające podstawy, które 
umożliwią im zarządzanie inwestycjami, w szczególności inwestycjami w zakresie 
infrastruktury – nie tylko transportowej, lecz także wodnej, energetycznej i związanej 
z gospodarowaniem odpadami;

5. podkreśla konieczność ustanowienia wyraźnego związku pomiędzy celami i funduszami; 
zauważa z niepokojem, że według nowego wniosku Komisji dotyczącego przyszłych 
wieloletnich ram finansowych, które zaczną obowiązywać od 2014 r., polityka spójności 
jest jedną z najbardziej dotkniętych cięciami i że w konsekwencji środki przeznaczone na 
rozwój regionów najbardziej oddalonych zostaną zmniejszone o 7,5%, tj. o 70 milionów 
EUR, w stosunku do środków przyznanych w poprzednim okresie;

6. wzywa do ściślejszej integracji regionów najbardziej oddalonych z Unią i jej obszarami 
geograficznymi; zwraca uwagę w tym kontekście, że regiony najbardziej oddalone mogą 
być pomostem między Europą a państwami trzecimi w dziedzinie badań, wiedzy 
i innowacji oraz wzywa Unię i państwa członkowskie do wzięcia pod uwagę ważnej roli, 
jaką regiony najbardziej oddalone odgrywają w stosunkach z państwami trzecimi;



PE478.401v02-00 4/5 AD\893559PL.doc

PL

7. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o wkorzystanie charakterystycznych cech 
geograficznych i terytorialnych regionów najbardziej oddalonych, aby umożliwić im 
udział w osiąganiu celów określonych w strategii „UE 2020”, również poprzez 
dostosowanie programów europejskich do ich specyfiki;

8. przyznaje, że konieczne jest uwolnienie innowacyjnego potencjału i ducha 
przedsiębiorczości w regionach najbardziej oddalonych, w szczególności poprzez sieci 
wymiany; z niepokojem zauważa słaby wskaźnik udziału tych regionów w ramowym 
programie badawczym; wzywa do dostosowania polityki spójności oraz polityki w 
zakresie badań i innowacji do konkretnych potrzeb regionów najbardziej oddalonych, 
a także do rozwoju synergii między programem ramowym w zakresie badań „Horyzont 
2020” a funduszami strukturalnymi, tak aby wspierać udział nowopowstałych centrów 
doskonałości i zwiększać inwestycje w szkolenia;

9. podkreśla, że stosowanie instrumentów polityki spójności powinno zostać dostosowane do 
gospodarek regionów najbardziej oddalonych z należytym uwzględnieniem znaczenia 
małych i średnich przedsiębiorstw w tych regionach oraz konieczności zapewnienia 
konkurencyjności i zatrudnienia;

10. podkreśla znaczenie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw poprzez przyznawanie 
funduszy unijnych, z myślą o rozwijaniu struktury produkcyjnej regionów najbardziej 
oddalonych i promowaniu umiejętności pracowniczych, a tym samym wzmacniania 
produkcji specyficznej dla tych regionów i gospodarki lokalnej;

11. z niepokojem zauważa skutki zmiany klimatu w regionach najbardziej oddalonych, 
a w szczególności wzrost poziomu wód; wzywa Unię do zajęcia się tymi kwestiami 
w unijnej strategii dotyczącej zapobiegania zmianie klimatu i reagowania na nią; zaleca 
odpowiednie wykorzystanie zasobów energetycznych i rozwój potencjału energii 
odnawialnych;

12. uważa za niezbędne wspomaganie państw członkowskich w zapewnianiu mieszkańcom 
tych regionów pełnego dostępu do źródeł informacji i łączności, jakie oferują nowe 
technologie, np. technologie szerokopasmowe i bezprzewodowe, w tym łączność 
satelitarna, a w szczególności dostępu do infrastruktury sieci szerokopasmowych, tak aby 
wspierać wzrost gospodarczy i lepsze zarządzanie dzięki digitalizacji usług; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do dopilnowania, aby do roku 2013 wszyscy mieszkańcy 
regionów najbardziej oddalonych mieli dostęp do internetu szerokopasmowego;

13. zdaje sobie sprawę – z uwagi na fakt, że gospodarka cyfrowa jest bez wątpienia siłą 
napędową rozwoju gospodarczego UE – ze skutków narastającego problemu wykluczenia 
cyfrowego, który może stać się poważną przeszkodą dla rozwoju;

14. podkreśla znaczenie, jakie ma usprawnienie usług publicznych dla spójności gospodarczej 
i społecznej regionów najbardziej oddalonych, a zwłaszcza transportu lotniczego 
i morskiego, energetyki, komunikacji i badań;

15. uważa, że rozwój transgranicznych usług administracji elektronicznej przyczyni się do 
integracji regionów najbardziej oddalonych na rynku wewnętrznym UE.



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

PL

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia 28.2.2012

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

35
0
1

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

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

Zastępca(y) obecny(i) podczas 
głosowania końcowego

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


