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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá obnovenou strategii Komise pro nejvzdálenější regiony Unie, která se bude zabývat 
výsledky nejvzdálenějších regionů při plnění cílů strategie EU 2020, a to zejména 
inteligentním a udržitelným růstem podporujícím začlenění; zdůrazňuje výhody, které 
přináší rozvoj politiky sousedství zaměřené na vznik řádných integrovaných regionálních 
trhů; konstatuje, že provádění strategie EU 2020 by mělo být přizpůsobeno specifické 
situaci nejvzdálenějších regionů;

2. požaduje lepší začlenění nejvzdálenějších regionů do Unie a do jejich zeměpisných 
oblastí; v této souvislosti vyzdvihuje potenciál nejvzdálenějších regionů působit jako 
spojení pro předávání znalostí mezi Evropou a třetími zeměmi a vyzývá Unii a členské 
státy, aby zohlednily důležitou úlohu nejvzdálenějších regionů při jednání se třetími
zeměmi; 

3. uznává, že je zapotřebí uvolnit inovační potenciál a podnikavost nejvzdálenějších regionů, 
zejména prostřednictvím výměnných sítí; je znepokojen nízkou účastí nejvzdálenějších 
regionů v rámcovém programu pro výzkum; vyzývá, aby se politika soudržnosti a politika 
v oblasti výzkumu a inovací přizpůsobila specifickým potřebám nejvzdálenějších regionů;

4. zdůrazňuje, že využívání nástrojů politiky soudržnosti by mělo být přizpůsobeno jejich 
hospodářství se zvláštním ohledem na význam jejich malých a středních podniků a na 
potřebnou konkurenceschopnost; 

5. vyjadřuje znepokojení nad následky změny klimatu v nejvzdálenějších regionech, 
zejména pokud jde o stoupající vodní hladinu; vyzývá EU, aby se těmito otázkami 
zabývala v rámci své strategie týkající se změny klimatu;

6. připomíná, že zvláštní pozornost by měla být věnována zapojení nejvzdálenějších regionů 
do jednotného digitálního trhu; domnívá se, že bezdrátové technologie, včetně satelitu, by 
mohly občanům nejvzdálenějších regionů poskytnout okamžitý všudypřítomný přístup 
k širokopásmovému internetu.


