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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp 
Reġjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' l-istrateġija mġedda għar-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni, li se tindirizza l-
prestazzjoni tar-reġjuni ultraperiferiċi fil-qafas tal-għanijiet tal-UE 2020, b'mod partikolari 
t-tkabbir intelliġenti, sostenibbli, u inklussiv; jisħaq fuq il-vantaġġi li tiġi żviluppata 
politika tal-viċinat iffukata fuq l-emerġenza ta' swieq reġjonali integrati xierqa; jinnota li 
l-implimentazzjoni tal-istrateġija UE 2020 għandha tkun adattata għar-realtà speċifika tar-
reġjuni ultraperiferiċi;

2. Jitlob għal integrazzjoni aħjar tar-reġjuni ultraperiferiċi fl-Unjoni u fiż-żoni ġeografiċi 
tagħhom; jenfasizza f'dan il-kuntest il-potenzjal tar-reġjuni ultraperiferiċi biex jaġixxu 
bħala pont ta' għarfien bejn l-Ewropa u l-pajjiżi terzi, u jistieden lill-Unjoni u l-Istati 
Membri biex iqisu r-rwol importanti tar-reġjuni ultraperiferiċi meta jittrattaw ma' pajjiżi 
terzi;

3. Jirrikonoxxi l-bżonn li jintlaħqu l-potenzjal u l-ispirtu innovattivi tal-impriżi tar-reġjuni 
ultraperiferiċi, b'mod partikolari permezz ta' netwerks ta' skambju; jinnota bi tħassib il-
parteċipazzjoni baxxa tar-reġjuni ultraperiferiċi fil-Programm ta' Qafas tar-Riċerka; jitlob 
għal adattament tal-politika ta' koeżjoni u l-politiki tar-riċerka u l-innovazzjoni għall-
bżonnijiet speċifiċi tar-reġjuni ultraperiferiċi;

4. Jenfasizza li l-użu ta' strumenti tal-politika ta' koeżjoni għandu jkun adattat għall-
ekonomiji tagħhom, billi titqies kif xieraq l-importanza tal-impriżi ta' daqs żgħir u medju 
tagħhom u l-bżonn tal-kompetittività;

5. Jinnota bi tħassib l-effetti tal-bidla fil-klima fir-reġjuni ultraperiferiċi, b'mod partikolari l-
livelli tal-ilma li dejjem telgħin; jistieden lill-UE biex tindirizza dawn il-kwistjonijiet fl-
istrateġija tagħha dwar il-bidla fil-klima;

6. Ifakkar li hemm bżonn tingħata attenzjoni partikolari lill-integrazzjoni tar-reġjuni 
ultraperiferiċi fis-suq uniku diġitali; iqis li t-teknoloġiji bla fili, inklużi s-satteliti, jistgħu 
jipprovdu liċ-ċittadini tar-reġjuni ultraperiferiċi b'aċċess immedjat, li jinsab kullimkien, 
għall-internet broadband.


