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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för regional utveckling 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förnyade strategi för unionens yttersta 
randområden, där man kommer att ta upp frågan om hur de yttersta randområdena kan 
uppnå målen i Europa 2020-strategin, det vill säga en smart och hållbar tillväxt för alla. 
Parlamentet understryker fördelarna med att utveckla en grannskapspolitik som är inriktad 
på att skapa helt integrerade regionala marknader. Parlamentet betonar vidare att 
genomförandet av Europa 2020-strategin bör anpassas till de yttersta randområdenas 
specifika villkor.

2. Europaparlamentet efterlyser strategier för smart specialisering och långsiktiga 
investeringar i de yttersta randområdena inom ramen för Europa 2020-strategin och 
sammanhållningsstödet för att säkerställa ett aktivt deltagande i flaggskeppsprojekten.

3. Europaparlamentet understryker behovet av att analysera tillväxtfaktorerna i dessa 
områden som kännetecknas av strukturella svårigheter och att fastställa både strategier 
som gör det möjligt att förbättra områdenas konkurrenskraft och strategier som inriktas på 
att minska deras beroende. Parlamentet anser det mycket viktigt att kartlägga strategiska 
projekt genom omfattande förhandsanalyser och efterhandsutvärderingar, vilket krävs för 
att man ska kunna avgöra projektens socioekonomiska inverkan. Parlamentet önskar även 
att man inbegriper de olika regionala och lokala aktörerna och civilsamhället i analyserna, 
eftersom det är de som bäst känner till styrkorna och svagheterna i dessa regioner.

4. Europaparlamentet anser att en av de största svagheterna i de yttersta randområdena är 
resursförvaltningen. Parlamentet menar att dessa områden måste ges de förutsättningar 
som krävs för att de ska kunna förvalta sina investeringar, särskilt i fråga om infrastruktur, 
eftersom infrastruktur inte bara omfattar transportsektorn utan även vatten- och 
energiförvaltning och avfallshantering.

5. Europaparlamentet understryker behovet av att fastställa en tydlig koppling mellan mål 
och medel. Parlamentet konstaterar oroat att sammanhållningspolitiken, i kommissionens 
nya förslag till nästa fleråriga budgetram från och med 2014, är ett av de områden som 
påverkas mest av nedskärningarna, och att de resurser som är avsedda för utvecklingen i 
de yttersta randområdena följaktligen kommer att minskas med 7,5 procent, dvs. 
70 miljoner euro mindre jämfört med anslagen för föregående period.

6. Europaparlamentet efterlyser en bättre integrering av de yttersta randområdena i unionen 
och i deras geografiska områden. Parlamentet betonar i detta avseende de yttersta 
randområdenas potential att fungera som broar för forskning, kunskap och innovation 
mellan Europa och tredjeländer, och uppmanar unionen och medlemsstaterna att beakta de 
yttersta randområdenas viktiga roll i förbindelserna med tredjeländer.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utveckla 
randområdenas geografiska och territoriella särdrag för att göra det möjligt för dem att 
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uppnå målen i Europa 2020-strategin, och även anpassa de europeiska programmen till 
regionernas specifika villkor.

8. Europaparlamentet anser att den innovativa potentialen och entreprenörsandan i de 
yttersta randområdena måste frigöras, främst genom nätverk för utbyte. Parlamentet 
konstaterar bekymrat att de yttersta randområdena i mycket liten utsträckning deltagit i 
ramprogrammet för forskning. Parlamentet kräver att sammanhållningspolitiken och 
politiken för forskning och innovation anpassas till de specifika behoven i de yttersta 
randområdena, och att synergier utvecklas mellan ramprogrammet för forskning och 
innovationer, Horisont 2020, och strukturfonderna för att främja deltagandet av nystartade 
spetsforskningscentrum och stimulera investeringar i utbildning.

9. Europaparlamentet understryker att utnyttjandet av sammanhållningspolitikens instrument 
bör anpassas till de yttersta randområdenas ekonomier, och att betydelsen av deras små 
och medelstora företag liksom behovet av konkurrenskraft och sysselsättning måste 
beaktas.

10. Europaparlamentet betonar vikten av att stödja små och medelstora företag genom att 
anslå EU-medel som ska utveckla den produktiva strukturen i de yttersta randområdena 
och samtidigt främja arbetstagares färdigheter och därigenom förbättra regionens specifika 
produkter och den lokala ekonomin.

11. Europaparlamentet noterar bekymrat effekterna av klimatförändringarna i de yttersta 
randområdena, framför allt i form av stigande vattennivåer. Parlamentet uppmanar 
unionen att behandla dessa problem inom ramen för sin strategi för förebyggande och 
hantering av klimatförändringar. Parlamentet förordar ett lämpligt nyttjande av 
energitillgångarna och utvecklingen av potentialen hos förnybar energi.

12. Europaparlamentet anser det nödvändigt att hjälpa medlemsstaterna att se till att invånarna 
i dessa områden har fullständig tillgång till den informations- och kommunikationsmedia 
som erbjuds genom nya tekniker, t.ex. bredband, trådlös teknik, däribland satellitteknik, 
och framför allt bredbandstillgång till Internet, för att främja ekonomisk tillväxt och bättre 
administration med hjälp av digitaliserade tjänster. Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att se till att alla invånare i de yttersta randområdena har 
bredbandstillgång till Internet senast 2013.

13. Europaparlamentet påpekar att den digitala ekonomin utan tvivel stimulerar ekonomisk 
utveckling inom EU och noterar samtidigt följderna av det växande problemet med digital 
uteslutning, som kan bli ett allvarligt utvecklingshinder.

14. Europaparlamentet betonar vikten av att förbättra de offentliga tjänsterna, särskilt luft- och
sjötransporterna, energi, kommunikation och forskning, för att främja de yttersta 
randområdenas ekonomiska och sociala sammanhållning.

15. Europaparlamentet anser att utvecklingen av gränsöverskridande e-förvaltningstjänster 
kommer att bidra till de yttersta randområdenas integration i EU:s inre marknad.
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