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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru dezvoltare 
regională, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

1. salută strategia înnoită a Comisiei pentru regiunile ultraperiferice ale UE (RUP), care 
vizează performanţa RUP în cadrul în cadrul obiectivelor Strategiei Europa 2020, şi 
anume creşterea inteligentă, durabilă şi incluzivă; subliniază avantajele dezvoltării unei 
politici de vecinătate axate pe emergenţa pieţelor regionale integrate în mod adecvat; 
menţionează că aplicarea Strategiei Europa 2020 ar trebui să fie adaptată realităţii 
specifice regiunilor ultraperiferice;

2. solicită o mai bună integrare a RUP în Uniune şi în zonele geografice ale acesteia; 
evidenţiază în acest context potenţialul regiunilor ultraperiferice de a juca rolul unor 
„punţi de cunoaştere” între Europa şi ţările terţe, şi solicită Uniunii şi statelor membre să 
ia în considerare rolul important al RUP atunci când tratează cu ţări terţe;   

3. recunoaşte necesitatea deblocării potenţialului inovativ şi a spiritului antreprenorial al 
RUP, în special prin intermediul reţelelor de schimb; constată cu îngrijorare participarea 
scăzută a RUP în cadrul programului-cadru de cercetare; solicită adaptarea politicii de 
coeziune şi a politicilor de cercetare şi inovare la nevoile specifice ale RUP;

4. subliniază faptul că utilizarea instrumentelor politicii de coeziune ar trebui să fie adaptată 
economiilor lor, ţinându-se seama de importanţa întreprinderilor mici şi mijlocii din aceste 
regiuni şi de nevoia de competitivitate; 

5. constată cu îngrijorare efectele schimbărilor climatice în RUP, în special nivelul crescut al 
apelor; solicită UE să abordeze aceste chestiuni în cadrul strategiei sale privind 
schimbările climatice;

6. reaminteşte faptul că o atenţie specială trebuie acordată integrării regiunilor ultraperiferice 
pe piaţa digitală unică; consideră că tehnologiile wireless, inclusiv prin satelit, pot oferi 
cetăţenilor din regiunile ultraperiferice acces imediat, indiferent de loc, la internet în 
bandă largă.   


