
PA\886102HU.doc PE478.401v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

2011/2195(INI)

19.12.2011

VÉLEMÉNYTERVEZET
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

a kohéziós politika szerepéről az Európai Unió legkülső régióiban az EU 2020 
stratégia keretében
(2011/2195(INI))

A vélemény előadója: Niki Tzavela



PE478.401v01-00 2/3 PA\886102HU.doc

HU

PA_NonLeg



PA\886102HU.doc 3/3 PE478.401v01-00

HU

JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottságnak az Unió legkülső régióira vonatkozó megújított stratégiáját, amely 
a legkülső régiók teljesítményével foglalkozik az Európa 2020 céljainak – nevezetesen az 
intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés – keretében; hangsúlyozza egy olyan 
szomszédságpolitika kialakításának előnyeit, amely a megfelelően integrált regionális 
piacok kialakítását helyezi középpontba; megállapítja, hogy az Európa 2020 stratégia 
végrehajtását a legkülső régiók sajátos helyzetéhez kell igazítani;

2. felhív a legkülső régiók Unióba és saját földrajzi térségükbe való jobb integrálására; ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza a legkülső régiókban rejlő azon lehetőséget, hogy 
ismereteket közvetítsenek Európa és a harmadik országok között, és felhívja az Uniót és a 
tagállamokat, hogy vegyék számításba a legkülső régiók jelentős szerepét a harmadik 
országokkal folytatott kapcsolatok terén;

3. elismeri, hogy fel kell szabadítani a legkülső régiókban lévő innovációs lehetőségeket és 
vállalkozói szellemet, különösen cserehálózatokon keresztül; aggodalommal állapítja meg, 
hogy a legkülső régiók alacsony arányban vesznek részt a kutatási keretprogramban; 
felszólít arra, hogy a kohéziós politikát és a kutatási és innovációs politikát igazítsák a 
legkülső régiók különleges igényeihez;

4. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika eszközeinek használatát hozzá kellene igazítani e 
régiók gazdaságához, kis- és középvállalkozásaik jelentőségének és a versenyképesség 
szükségességének kellő figyelembevételével;

5. aggodalommal állapítja meg az éghajlatváltozás legkülső régiókban jelentkező hatásait, 
különösen a vízszintemelkedést; felszólítja az Uniót, hogy lépjen fel e problémával 
szemben az éghajlatváltozással foglalkozó stratégiája keretében;

6. emlékeztet arra, hogy különös figyelmet kell fordítani a legkülső régiók egységes digitális 
piacba való integrálására; úgy véli, hogy a vezeték nélküli – köztük a műholdas –
technológiák a legkülső régiók polgárainak azonnali és mindenütt elérhető hozzáférést 
biztosíthatnak a széles sávú internethez.


