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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει την ανανεωμένη στρατηγική της Επιτροπής για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες 
περιφέρειες (ΙΑΠ) της ΕΕ που θα εντάξει τις επιδόσεις των ΙΑΠ  στους στόχους της ΕΕ
2020 σε σχέση ιδιαίτερα με την ευφυή, βιώσιμη και περιεκτική ανάπτυξη· υπογραμμίζει 
τα πλεονεκτήματα που έχει η ανάπτυξη μιας πολιτικής γειτονίας επικεντρωμένης στην 
ανάδυση πραγματικά ολοκληρωμένων περιφερειακών αγορών· επισημαίνει ότι η 
εφαρμογή της στρατηγικής ΕΕ 2020 θα έπρεπε να προσαρμοστεί στη συγκεκριμένη 
πραγματικότητα των ΙΑΠ·

2. ζητεί την καλύτερη ενσωμάτωση των ΙΑΠ στην Ένωση και στους γεωγραφικούς τους 
χώρους· τονίζει στο πλαίσιο αυτό τις δυνατότητες των ΙΑΠ να διαδραματίσουν ρόλο 
γέφυρας γνώσης μεταξύ Ευρώπης και τρίτων χωρών και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη 
να συνυπολογίζουν το σημαντικό ρόλο των ΙΑΠ στο πλαίσιο των επαφών με τρίτες 
χώρες·

3. αναγνωρίζει την ανάγκη να απελευθερωθεί το δυναμικό για καινοτομία και το 
επιχειρηματικό πνεύμα των ΙΑΠ, ιδίως μέσω δικτύων ανταλλαγών· επισημαίνει με 
ανησυχία τη χαμηλή συμμετοχή των ΙΑΠ στο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα· ζητεί 
την προσαρμογή της πολιτικής συνοχής και των πολιτικών για την έρευνα και την 
καινοτομία στις ειδικές ανάγκες των ΙΑΠ·

4. υπογραμμίζει ότι η χρήση των μέσων της πολιτικής συνοχής θα έπρεπε να προσαρμοστεί 
στις οικονομίες τους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη σημασία των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεών τους και την ανάγκη για ανταγωνιστικότητα·

5. επισημαίνει με ανησυχία τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στις ΙΑΠ και πιο 
συγκεκριμένα την άνοδο της στάθμης των υδάτων· καλεί την ΕΕ να αντιμετωπίσει τα 
θέματα αυτά στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την κλιματική αλλαγή·

6. υπενθυμίζει ότι θα έπρεπε να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενσωμάτωση των ΙΑΠ 
στην ενιαία ψηφιακή αγορά· θεωρεί ότι οι ασύρματες τεχνολογίες, περιλαμβανομένης της 
δορυφορικής, θα μπορούσαν να παράσχουν στους πολίτες των ΙΑΠ άμεση και παντού 
πρόσβαση στο ευρυζωνικό διαδίκτυο.


