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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Desenvolvimento 
Regional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Aplaude a estratégia renovada da Comissão para as regiões ultraperiféricas da União 
(RUP), que abordará o desempenho das RUP no contexto dos objetivos da UE 2020, 
nomeadamente o de um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo; sublinha as 
vantagens associadas ao desenvolvimento de uma política de vizinhança centrada na 
emergência de verdadeiros mercados regionais integrados; salienta que a aplicação da 
estratégia UE 2020 deve ser adaptada à realidade específica das RUP;

2. Apela à adoção de estratégias de especialização inteligentes e a investimentos a longo 
prazo nas RUP no quadro da estratégia UE 2020 e dos fundos de coesão e tendo em vista 
assegurar uma participação ativa em projetos emblemáticos;

3. Insiste na necessidade de analisar os fatores de crescimento nestas regiões que sofrem de 
problemas estruturais, identificando tanto as estratégias suscetíveis de melhorar a sua 
competitividade quanto as que visam reduzir a sua dependência; considera fundamental 
identificar os projetos estratégicos através de exaustivas avaliações «ex-ante» e «ex-post», 
fundamentais para determinar o impacto socioeconómico dos mesmos; além disso, 
defende que devem participar nessas análises os agentes regionais, locais e da sociedade 
civil, que são quem realmente conhece os pontos fortes e fracos destas regiões;

4. Considera que uma das principais fragilidades das RUP se centra na gestão dos seus 
recursos; considera que é necessário dotá-las de elementos suficientes que lhes permitam 
assegurar os seus investimentos, sobretudo em termos de infraestruturas e não apenas de 
transporte, mas também de água, energia e gestão de resíduos;

5. Sublinha a necessidade de estabelecer uma relação clara entre os objetivos e os fundos; 
constata com preocupação que, na nova proposta da Comissão sobre o futuro Quadro 
Financeiro Plurianual que terá início em 2014, a Política de Coesão é uma das mais 
afetadas pelos cortes e que, consequentemente, os recursos destinados ao desenvolvimento 
das RUP registarão uma diminuição de 7,5 %, ou seja, menos 70 milhões do que no 
período anterior;

6. Apela a uma melhor integração das RUP na União e nas suas zonas geográficas; realça, 
neste contexto, o potencial de ação das RUP como pontes entre a Europa e países terceiros 
no âmbito da investigação, do conhecimento e da inovação, e exorta a União e os 
Estados-Membros a terem em consideração o papel importante das RUP nas relações com 
países terceiros;

7. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que valorizem as especificidades geográficas 
e territoriais das RUP, a fim de que estas regiões possam contribuir para que sejam 
atingidos os objetivos da estratégia UE 2020, inclusivamente através da adaptação dos 
programas europeus às suas especificidades;
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8. Reconhece a necessidade de desbloquear o potencial inovador e o espírito empreendedor 
das RUP, em particular através de redes de intercâmbio; regista, com apreensão, a fraca 
participação das RUP no Programa-Quadro de Investigação; apela a uma adaptação da 
política de coesão e das políticas de investigação e de inovação às necessidades 
específicas das RUP e ao desenvolvimento de sinergias entre o Programa-Quadro de 
Investigação – Horizon 2020 – e os Fundos Estruturais de modo a encorajar a participação
de unidades embrionárias de excelência e a aumentar o investimento na formação;

9. Realça a necessidade de adaptar a utilização dos instrumentos da política de coesão às 
economias das RUP, tendo em devida conta a importância das suas pequenas e médias 
empresas e a necessidade de competitividade e emprego;

10. Salienta a importância de apoiar as pequenas e médias empresas através da atribuição de 
fundos da UE com vista ao desenvolvimento do tecido produtivo das RUP e como forma 
de promover as competências dos trabalhadores, valorizando as produções específicas das 
regiões e a economia local;

11. Assinala, com preocupação, os efeitos das alterações climáticas nas RUP, em especial a 
subida do nível das águas; insta a UE a considerar estas questões na sua estratégia de 
prevenção e resposta em matéria de alterações climáticas; recomenda a utilização 
adequada dos recursos energéticos e o desenvolvimento do potencial das energias 
renováveis;

12. Considera necessário apoiar os Estados-Membros para que garantam o pleno acesso das 
populações destas regiões aos meios de informação e comunicação proporcionados pelas 
novas tecnologias, tais como as tecnologias de banda larga e as tecnologias sem fios, 
incluindo por satélite, e, nomeadamente, o acesso às infraestruturas de banda larga, a fim 
de promover o crescimento económico e uma melhor gestão através da digitalização dos 
serviços; solicita à Comissão e aos Estados-Membros que assegurem que todas as 
populações das RUP terão acesso à Internet de banda larga em 2013;

13. Reconhece, uma vez que a economia digital constitui, sem dúvida, um incentivo para o 
desenvolvimento económico da UE, as consequências do crescente problema da exclusão 
digital, o que pode vir a constituir um obstáculo grave ao desenvolvimento;

14. Sublinha a importância da valorização dos serviços públicos para a coesão económica e 
social das RUP, nomeadamente os transportes aéreos e marítimos, a energia, as 
comunicações e a investigação;

15. Considera que o desenvolvimento dos serviços transfronteiras de administração pública 
em linha irá contribuir para a integração das RUP no mercado interno da UE.
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