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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja prenovljeno strategijo Unije za najbolj oddaljene regije, ki bo obravnavala 
učinkovitost najbolj oddaljenih regij pri doseganju ciljev strategije EU 2020, na primer 
ciljev o pametni, trajnostni in vključujoči rasti; poudarja prednosti razvijanja sosedske 
politike, ki se osredotoča na razvoj ustrezno povezanih regionalnih trgov; poudarja, da 
mora biti izvajanje strategije EU 2020 prilagojeno posebnemu položaju najbolj oddaljenih 
regij;

2. poziva k strategijam za pametno specializacijo in dolgoročnim naložbam v najbolj 
oddaljenih regijah v okviru strategije EU 2020 in kohezijskih sredstev, da se zagotovi 
aktivno sodelovanje v vodilnih projektih;

3. vztraja, da je treba analizirati dejavnike rasti v teh regijah, za katere so značilne strukturne 
težave, ter opredeliti strategije, ki omogočajo izboljšanje njihove konkurenčnosti, in druge 
strategije za zmanjševanje njihove odvisnosti; meni, da je temeljnega pomena opredelitev 
strateških projektov na podlagi temeljitih predhodnih analiz in naknadnih ocen, ki so 
bistvene za določanje socialno-ekonomskega učinka takih projektov; podpira tudi 
vključevanje različnih regionalnih in lokalnih dejavnikov ter dejavnikov civilne družbe v 
te analize, saj resnično poznajo močne in šibke točke teh regij;

4. meni, da je ena najšibkejših točk najbolj oddaljenih regij upravljanje virov; meni, da jim je 
treba zagotoviti trdne temelje, na podlagi katerih bi lahko upravljale svoje naložbe, zlasti v 
infrastrukturo, ki ni povezana le s prevozom, ampak tudi z vodo, energijo in ravnanjem z 
odpadki;

5. poudarja, da je treba vzpostaviti jasno povezavo med cilji in sredstvi; z zaskrbljenostjo 
ugotavlja, da novi predlog Komisije o prihodnjem večletnem finančnem okviru, ki začenja 
leta 2014, predvideva zmanjšanje sredstev za kohezijsko politiko, ki je ena od politik, ki 
jih bo zmanjšanje najbolj prizadelo, in da se bodo posledično sredstva za razvoj najbolj 
oddaljenih regij zmanjšala za 7,5 % ali 70 milijonov EUR glede na prejšnje obdobje;

6. poziva k boljšemu povezovanju med najbolj oddaljenimi regijami in Unijo ter njenimi 
geografskimi območji; s tem v zvezi poudarja možnosti najbolj oddaljenih regij, da so 
most raziskav, znanja in inovacij med Evropo in tretjimi državami, ter poziva Unijo in 
države članice, naj v odnosih s tretjimi državami upoštevajo pomembno vlogo najbolj 
oddaljenih regij;

7. poziva Komisijo in države članice, naj ovrednotijo geografske in ozemeljske značilnosti 
najbolj oddaljenih regij, da bi jim pomagale prispevati k doseganju ciljev, določenih v 
strategiji EU 2020, tudi s prilagoditvijo evropskih programov njihovim posebnostim; 

8. meni, da je zlasti prek mrež za izmenjavo treba sprostiti inovativni potencial in podjetniški 
duh v najbolj oddaljenih regijah; z zaskrbljenostjo opaža njihovo slabo sodelovanje v 
okvirnem programu za raziskave; poziva k prilagoditvi kohezijske politike ter politike za 
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raziskave in razvoj posebnim potrebam najbolj oddaljenih regij; poziva k razvoju sinergij 
med okvirnim raziskovalnim programom Obzorje 2020 in strukturnimi skladi, da bi 
spodbudili udeležbo nastajajočih enot odličnosti in povečali naložbe v usposabljanje;

9. poudarja, da je treba uporabo instrumentov kohezijske politike prilagoditi gospodarstvom 
najbolj oddaljenih regij ter posebno pozornost nameniti malim in srednjim podjetjem in 
potrebi po konkurenčnosti in zaposlovanju;

10. poudarja pomen podpiranja malih in srednjih podjetij z dodeljevanjem sredstev Unije, 
namenjenih razvoju proizvodne strukture v najbolj oddaljenih regijah ter spodbujanju 
strokovnega usposabljanja delavcev, kar bi povečalo vrednost izdelkov, značilnih za 
regijo, in lokalnemu gospodarstvu;

11. z zaskrbljenostjo opaža vpliv podnebnih sprememb na najbolj oddaljene regije, zlasti 
višanje gladine voda; poziva EU, naj to vprašanje obravnava v svoji strategiji na področju 
preprečevanja podnebnih sprememb in odzivanja nanje; priporoča ustrezno uporabo virov 
energije in razvoj potenciala obnovljivih virov energije;

12. meni, da je treba državam članicam pomagati, da prebivalcem teh regij zagotovijo popoln 
dostop do informacijskih virov in sredstev obveščanja, ki jih omogočajo nove tehnologije, 
na primer širokopasovna tehnologija in brezžične tehnologije, vključno s satelitom, ter 
zlasti dostop do širokopasovne infrastrukture, da se tako prek digitalizacije storitev
spodbudita rast in boljše upravljanje; poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, 
da bodo imeli vsi prebivalci najbolj oddaljenih regij do leta 2013 dostop do 
širokopasovnega interneta;

13. spoznava posledice čedalje večje digitalne izključenosti, ki lahko začne resno ovirati 
razvoj, glede na to, da digitalno gospodarstvo nedvomno poganja gospodarski razvoj v 
EU;

14. poudarja pomen krepitve javnih storitev za gospodarsko in socialno kohezijo najbolj 
oddaljenih regij, zlasti v sektorjih zračnega in pomorskega prometa, energije, komunikacij 
in raziskav;

15. meni, da bo razvoj čezmejnih elektronskih upravnih storitev prispeval k vključevanju 
najbolj oddaljenih regij na notranji trg Unije.
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