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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta obnovenú stratégiu Komisie pre najvzdialenejšie regióny Únie, ktorá sa bude 
zaoberať výsledkami najvzdialenejších regiónov pri plnení cieľov stratégie Európa 2020, 
t. j. cieľov v oblasti inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu; zdôrazňuje 
výhody, ktoré prináša rozvoj susedskej politiky zameranej na vznik dostatočne 
integrovaných regionálnych trhov; zdôrazňuje, že vykonávanie stratégie Európa 2020 by 
sa malo prispôsobiť osobitným podmienkam najvzdialenejších regiónov;

2. žiada, aby sa stratégie inteligentnej špecializácie a dlhodobé investície v najvzdialenejších 
regiónoch začlenili do rámca stratégie Európa 2020 a do financovania súdržnosti, a to s 
cieľom zabezpečiť aktívnu účasť na hlavných projektoch;

3. zdôrazňuje potrebu analyzovať faktory rastu v týchto regiónoch so štrukturálnymi 
ťažkosťami, a to stanovením stratégií, ktoré môžu zlepšiť ich konkurencieschopnosť, ako 
aj stratégií zameraných na zníženie miery závislosti týchto regiónov; považuje za zásadné, 
aby sa určili strategické projekty, a to pomocou hĺbkovej analýzy ex ante a hodnotenia ex 
post, ktoré sú nevyhnutné na stanovenie sociálno-hospodárskeho vplyvu takýchto 
projektov; ďalej je zástancom toho, aby sa do takýchto analýz zahrnuli rôzne regionálne 
a miestne subjekty občianskej spoločnosti, ktoré skutočne poznajú silné, ako aj slabé 
stránky týchto regiónov;

4. domnieva sa, jednou z hlavných slabých stránok najvzdialenejších regiónov je riadenie 
zdrojov; vyjadruje presvedčenie, že je nevyhnutné zabezpečiť pre ne dostatočné základné 
prostriedky, ktoré im umožnia riadiť svoje investície, a to najmä pokiaľ ide o dopravnú 
infraštruktúru, ale aj infraštruktúru v oblasti dodávok vody, energie a nakladania 
s odpadom;

5. zdôrazňuje potrebu stanoviť jasnú súvislosť medzi cieľmi a finančnými prostriedkami; so 
znepokojením konštatuje, že v novom návrhu Komisie na viacročný finančný rámec od 
roku 2014 je politika súdržnosti jednou z politík najviac postihnutých škrtmi a že v 
dôsledku toho sa prostriedky určené na rozvoj najvzdialenejších regiónov znížia o 7,5 %, 
t. j. o 70 miliónov EUR, v porovnaní s predchádzajúcim obdobím;

6. požaduje lepšie začlenenie najvzdialenejších regiónov do Únie a jej zemepisných oblastí; 
v tejto súvislosti vyzdvihuje potenciál najvzdialenejších regiónov zabezpečovať výmenu 
výsledkov výskumu, znalostí a inovácií medzi Európou a tretími krajinami a vyzýva Úniu 
a členské štáty, aby zohľadnili dôležitú úlohu najvzdialenejších regiónov pri rokovaniach 
s tretími krajinami;

7. žiada Komisiu a členské štáty, aby využili osobitné geografické a územné črty 
najvzdialenejších regiónov a umožnili im prispieť tak k dosiahnutiu cieľov stanovených v
rámci stratégie Európa 2020, a to aj prispôsobením európskych programov ich osobitným 
črtám;
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8. uznáva, že je potrebné uvoľniť inovačný potenciál a podnikavosť najvzdialenejších 
regiónov, a to najmä prostredníctvom výmenných sietí; vyjadruje znepokojenie nad 
nízkou účasťou najvzdialenejších regiónov na rámcovom programe pre výskum; požaduje, 
aby sa politika súdržnosti a politiky v oblasti výskumu a inovácií prispôsobili osobitným 
potrebám najvzdialenejších regiónov a aby sa rozvíjala súčinnosť medzi rámcovým 
programom pre výskum a inovácie Horizont 2020 a štrukturálnymi fondmi s cieľom 
podporiť účasť vznikajúcich jednotiek excelentnosti a zvýšiť investície do odbornej 
prípravy;

9. zdôrazňuje, že využívanie nástrojov politiky súdržnosti by sa malo prispôsobiť 
hospodárstvam najvzdialenejších regiónov, pričom by sa mal riadne zohľadniť význam 
ich malých a stredných podnikov a potreba konkurencieschopnosti a zamestnanosti;

10. zdôrazňuje, že je dôležité podporovať malé a stredné podniky prideľovaním finančných 
prostriedkov z fondov Únie s cieľom rozvíjať výrobné štruktúry najvzdialenejších 
regiónov a posilniť zručnosti pracovníkov, a tým podporiť špecifické regionálne výrobky 
a miestne hospodárstvo;

11. vyjadruje znepokojenie nad účinkami zmeny klímy v najvzdialenejších regiónoch, najmä 
pokiaľ ide o stúpajúcu vodnú hladinu; vyzýva EÚ, aby riešila tieto otázky v rámci svojej 
stratégie predchádzania zmene klímy a reakcie na ňu; odporúča vhodným spôsobom 
využívať energetické zdroje a rozvíjať potenciál obnoviteľných zdrojov;

12. považuje za nevyhnutné podporovať členské štáty v úsilí zaistiť obyvateľom týchto 
regiónov úplný prístup k informačným a komunikačným prostriedkom, ktoré poskytujú 
nové technológie, napr. širokopásmové technológie a bezdrôtové technológie vrátane 
satelitov, a najmä prístup k širokopásmovým infraštruktúram v záujme podpory 
hospodárskeho rastu a lepšej správy prostredníctvom digitalizácie služieb; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby všetkým obyvateľom najvzdialenejších regiónov zabezpečili 
prístup k širokopásmovému internetu do roku 2013;

13. vzhľadom na skutočnosť, že digitálna ekonomika je nepochybne hybnou silou 
hospodárskeho rozvoja v EÚ, uznáva dôsledky stále rastúceho problému digitálneho 
vylúčenia, ktorý sa môže stať závažnou prekážkou rozvoja;

14. zdôrazňuje, že je dôležité posilniť verejné služby s cieľom dosiahnuť hospodársku a 
sociálnu súdržnosť najvzdialenejších regiónov, najmä pokiaľ ide o leteckú a námornú 
dopravu, energetiku, komunikáciu a výskum;

15. domnieva sa, že rozvoj cezhraničných služieb elektronickej verejnej správy prispeje k 
začleneniu najvzdialenejších regiónov do vnútorného trhu Únie.
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