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SUGGESTIES
De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. kijkt uit naar de herziene strategie van de Commissie voor de ultraperifere regio's (UR's) van 
de EU waarin aandacht zal worden besteed aan de prestaties van UR's in het kader van de 
doelstellingen van EU 2020, namelijk een slimme, duurzame en inclusieve groei; benadrukt 
de voordelen van het ontwikkelen van een nabuurschapsbeleid dat zich richt op de opkomst 
van goed geïntegreerde regionale markten; merkt op dat de tenuitvoerlegging van de EU 
2020-strategie moet worden afgestemd op de bijzondere kenmerken van de UR's;

2. dringt aan op een betere integratie van de UR's in de Unie en in hun eigen geografische 
omgeving; benadrukt dat de UR's in dit verband kunnen fungeren als brug van kennis tussen 
Europa en derde landen en verzoekt de Unie en de lidstaten in hun betrekkingen met derde 
landen rekening te houden met de belangrijke rol van de UR's;

3. is van mening dat het innovatieve potentieel van UR' moet worden ontsloten en dat hun 
ondernemingsgeest moet worden ontwikkeld, met name door middel van 
uitwisselingsnetwerken; neemt met bezorgdheid kennis van de geringe deelname van UR's 
aan het kaderprogramma voor onderzoek; dringt erop aan dat het cohesiebeleid en het beleid 
op het gebied van onderzoek en innovatie wordt aangepast aan de specifieke behoeften van 
de UR's;

4. benadrukt dat het gebruik van cohesiebeleidsinstrumenten moet worden afgestemd op de 
economieën van de UR's, rekening houdend met het belang van kleine en middelgrote 
ondernemingen voor die regio's en met de noodzaak van concurrentie;

5. neemt met bezorgdheid kennis van de gevolgen van klimaatverandering voor de UR's, met 
name het stijgende waterpeil; dringt er bij de EU op aan in haar klimaatveranderingsstrategie 
aandacht aan deze problemen te schenken;

6. herinnert eraan dat in het bijzonder aandacht dient te worden besteed aan de integratie van de 
UR's in de digitale interne markt; wijst er daarbij op dat de burgers van de UR's door middel 
van draadloze technologieën, waaronder satelliettechnologie, onmiddellijke en universele 
toegang tot breedbandinternet zouden kunnen krijgen.


