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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Desenvolvimento 
Regional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Aplaude a estratégia renovada da Comissão para as regiões ultraperiféricas da União 
(RUP), que abordará o desempenho das RUP no contexto dos objetivos da UE 2020, 
nomeadamente o de um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo; sublinha as 
vantagens associadas ao desenvolvimento de uma política de vizinhança centrada na 
emergência de verdadeiros mercados regionais integrados; observa que a aplicação da 
estratégia UE 2020 deve ser adaptada à realidade específica das RUP;

2. Apela a uma melhor integração das RUP na União e nas suas zonas geográficas; realça, 
neste contexto, o potencial de ação das RUP como pontes de conhecimento entre a Europa 
e países terceiros, e exorta a União e os Estados-Membros a terem em consideração o 
papel importante das RUP nas relações com países terceiros; 

3. Reconhece a necessidade de desbloquear o potencial inovador e o espírito empreendedor 
das RUP, em particular através de redes de intercâmbio; regista, com apreensão, a fraca 
participação das RUP no Programa-Quadro de Investigação; solicita uma adaptação da 
política de coesão e das políticas de investigação e de inovação às necessidades 
específicas das RUP; 

4. Realça a necessidade de adaptar a utilização dos instrumentos da política de coesão às 
suas economias, tendo em devida conta a importância das suas pequenas e médias 
empresas e a necessidade de competitividade; 

5. Assinala, com preocupação, os efeitos das alterações climáticas nas RUP, em especial a 
subida do nível das águas;  insta a UE a considerar estas questões na sua estratégia para as 
alterações climáticas;

6. Recorda a necessidade de prestar especial atenção à integração das RUP no mercado único 
digital;  considera que as tecnologias sem fios, incluindo a tecnologia de satélite, poderiam 
proporcionar aos cidadãos das RUP um acesso omnipresente imediato à Internet de banda 
larga. 


