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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru dezvoltare 
regională, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. salută strategia înnoită a Comisiei pentru regiunile ultraperiferice ale UE (RUP), care 
privește performanța RUP din perspectiva obiectivelor Strategiei Europa 2020, și anume 
creșterea inteligentă, durabilă și incluzivă; subliniază avantajele dezvoltării unei politici de 
vecinătate axate pe emergența piețelor regionale integrate reale; evidențiază faptul că 
aplicarea Strategiei Europa 2020 ar trebui să fie adaptată realității specifice regiunilor 
ultraperiferice;

2. solicită strategii de specializare inteligentă și investiții pe termen lung în regiunile 
ultraperiferice, în cadrul oferit de Strategia Europa 2020 și fondurile de coeziune, precum 
și în vederea asigurării unei participări active la proiectele emblematice;

3. insistă asupra necesității de a se analiza factorii de creștere din aceste regiuni care se 
confruntă cu dificultăți structurale, prin identificarea unor strategii care să ofere 
posibilitatea de a îmbunătăți competitivitatea acestora, precum și a unor strategii care să 
vizeze reducerea dependenței lor; consideră că este fundamental să se identifice proiecte 
strategice prin analize ex-ante și evaluări ex-post aprofundate, esențiale pentru 
determinarea impactului socio-economic al unor astfel de proiecte; se declară, de 
asemenea, în favoarea includerii în aceste analize a diferiților actori regionali, locali și din 
societatea civilă, care dețin cunoștințe reale despre punctele forte, precum și despre 
punctele slabe ale acestor regiuni;

4. consideră că unul dintre principalele puncte slabe ale regiunilor ultraperiferice îl 
reprezintă gestionarea resurselor; este de opinie că este necesară dotarea acestora cu 
elemente elementare suficiente care să le permită gestionarea investițiilor, în special în
ceea ce privește infrastructura, deoarece aceasta nu este legată doar de transporturi, ci și 
de apă, energie și gestionarea deșeurilor;

5. subliniază necesitatea de a se stabili o legătură clară între obiective și fonduri; constată cu 
îngrijorare faptul că, în noua propunere a Comisiei privind viitorul cadru financiar 
multianual care va începe în anul 2014, politica de coeziune este una dintre politicile cele 
mai afectate de reduceri și că, în consecință, resursele alocate dezvoltării RUP se vor 
diminua cu 7,5 %, adică cu 70 de milioane de euro mai puțin decât resursele alocate în 
perioada precedentă;

6. solicită o mai bună integrare a RUP în Uniune și în zonele lor geografice; subliniază, în 
acest context, că RUP au potențialul de a se constitui în punți de cercetare, cunoaștere și 
inovare între Europa și țările terțe și invită Uniunea și statele membre să ia în considerare 
rolul lor important atunci când duc tratative cu țări terțe;

7. invită Comisia și statele membre să exploateze caracteristicile geografice și teritoriale ale 
RUP pentru a le permite să contribuie la realizarea obiectivelor stabilite în Strategia 
Europa 2020, inclusiv prin adaptarea programelor europene în funcție de particularitățile 
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acestora;

8. recunoaște necesitatea deblocării potențialului inovator și a spiritului antreprenorial al 
RUP, în special prin intermediul rețelelor de schimb; constată cu îngrijorare participarea 
scăzută a acestora în cadrul programului-cadru de cercetare; solicită adaptarea politicii de 
coeziune și a politicilor de cercetare și inovare la nevoile specifice ale RUP și dezvoltarea 
sinergiei dintre programul-cadru de cercetare Orizont 2020 și fondurile structurale pentru 
a se încuraja participarea unităților de excelență nou înființate și pentru a crește investițiile 
în formarea profesională;

9. subliniază faptul că utilizarea instrumentelor politicii de coeziune ar trebui să fie adaptată 
la economiile RUP, ținându-se seama în mod corespunzător de importanța întreprinderilor 
mici și mijlocii din aceste regiuni și de nevoia de competitivitate și de ocupare a forței de 
muncă;

10. subliniază importanța susținerii întreprinderilor mici și mijlocii prin alocarea de fonduri de 
către Uniune, în vederea dezvoltării structurilor de producție din RUP, precum și ca mijloc 
de promovare a competențelor lucrătorilor, îmbunătățindu-se astfel produsele specifice 
regiunii și economia locală;

11. constată cu îngrijorare efectele schimbărilor climatice în RUP, în special creșterea 
nivelului apelor; invită Uniunea să abordeze aceste probleme în cadrul strategiei sale de 
prevenire a schimbărilor climatice și de răspuns la acestea; recomandă utilizarea 
corespunzătoare a resurselor energetice și dezvoltarea potențialului energiei din surse 
regenerabile;

12. consideră că este necesar ca statele membre să fie ajutate să se asigure că locuitorii acestor 
regiuni au acces deplin la sursele de informare și la mijloacele de comunicare oferite de 
noile tehnologii, de exemplu la tehnologiile de bandă largă și tehnologiile wireless, 
inclusiv prin satelit, și, în special, la infrastructura în bandă largă, astfel încât să se 
promoveze creșterea economică și o mai bună administrare prin intermediul digitalizării 
serviciilor; invită Comisia și statele membre să ia măsurile necesare pentru ca toți 
locuitorii din regiunile ultraperiferice să aibă acces la internet în bandă largă până în 2013;

13. având în vedere faptul că economia digitală este, fără îndoială, un factor motrice al 
dezvoltării economice în Uniunea Europeană, recunoaște efectele problemei tot mai acute 
pe care o reprezintă excluderea digitală, care poate deveni un obstacol considerabil în 
calea dezvoltării;

14. subliniază importanța îmbunătățirii serviciilor publice în vederea realizării coeziunii 
economice și sociale a RUP, în special în domeniul transportului aerian și maritim, al 
energiei, comunicării și cercetării;

15. consideră că dezvoltarea serviciilor transfrontaliere de guvernare electronică va contribui 
la integrarea RUP pe piața internă a Uniunii.
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