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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
регионално развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. приветства подновената стратегия на Комисията за най-отдалечените региони на 
ЕС, която ще разгледа техните постижения в контекста на целите на стратегията 
„Европа 2020“, а именно интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; подчертава 
предимствата от разработването на стратегия на съседство, съсредоточаваща се 
върху възникването на истински интегрирани регионални пазари; отбелязва, че 
изпълнението на стратегията „Европа 2020“ следва да се адаптира към 
специфичната реалност на най-отдалечените региони;

2. призовава за по-добра интеграция на най-отдалечените региони в ЕС и в 
съответните им географски области; подчертава в този контекст потенциалът на 
най-отдалечените региони да служат за мостове на познанието между Европа и 
трети страни и призовава ЕС и държавите-членки да вземат предвид важната роля 
на най-отдалечените региони, когато става въпрос за отношенията с трети държави;

3. признава необходимостта от разгръщане на новаторския потенциал и 
предприемаческия дух в най-отдалечените региони, по-специално посредством 
мрежи за обмен; отбелязва със загриженост слабото участие на най-отдалечените 
региони в Рамковата програма за изследвания; призовава за адаптиране на 
политиката на сближаване и на политиките в областта на изследванията и 
иновациите към специфичните потребности на най-отдалечените региони;

4. подчертава, че използването на инструменти на политиката на сближаване следва да 
бъде адаптирано към техните икономики, като се отделя дължимото внимание на 
значението на техните малки и средни предприятия и на необходимостта те да 
бъдат конкурентноспособни;

5. отбелязва със загриженост последствията на изменението на климата в най-
отдалечените региони, и най-вече повишаващото се равнище на водните басейни; 
призовава ЕС да разгледа тези въпроси в своята стратегия по отношение на 
изменението на климата;

6. припомня, че следва да се обърне особено внимание на интеграцията на най-
отдалечените региони в цифровия единен пазар; счита, че безжичните технологии, 
включително сателитните, могат да предоставят на гражданите на най-отдалечените 
региони непосредствен, повсеместен достъп до широколентов интернет.


