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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta obnovenú stratégiu Komisie pre najvzdialenejšie regióny Únie, ktorá sa bude 
zaoberať výsledkami najvzdialenejších regiónov pri plnení stratégie Európa 2020, najmä 
pokiaľ ide o inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast; poukazuje na výhody, ktoré 
prináša rozvoj susedskej politiky zameranej na vznik dostatočne integrovaných 
regionálnych trhov; zdôrazňuje, že vykonávanie stratégie Európa 2020 by sa malo 
prispôsobiť osobitným podmienkam najvzdialenejších regiónov;

2. požaduje lepšie začlenenie najvzdialenejších regiónov do Únie a jej zemepisných oblastí; 
v tejto súvislosti vyzdvihuje potenciál najvzdialenejších regiónov zabezpečovať výmenu 
znalostí medzi Európou a tretími krajinami a vyzýva Úniu a členské štáty, aby zohľadnili 
dôležitú úlohu najvzdialenejších regiónov pri rokovaniach s tretími krajinami;

3. uznáva, že je potrebné uvoľniť inovačný potenciál a podnikavosť najvzdialenejších 
regiónov, najmä prostredníctvom výmenných sietí; vyjadruje znepokojenie nad nízkou 
účasťou najvzdialenejších regiónov v rámcovom programe pre výskum; požaduje, aby sa 
politika súdržnosti a politiky v oblasti výskumu a inovácií prispôsobili osobitným 
potrebám najvzdialenejších regiónov;

4. zdôrazňuje, že využívanie nástrojov politiky súdržnosti by sa malo prispôsobiť 
hospodárstvam týchto regiónov, pričom by sa mal náležite zohľadniť význam ich malých 
a stredných podnikov a potreba konkurencieschopnosti;

5. vyjadruje znepokojenie nad účinkami zmeny klímy v najvzdialenejších regiónoch, najmä 
pokiaľ ide o stúpajúcu vodnú hladinu; vyzýva EÚ, aby riešila tieto otázky v rámci svojej 
stratégie týkajúcej sa zmeny klímy;

6. pripomína, že osobitná pozornosť by sa mala venovať zapojeniu najvzdialenejších 
regiónov do digitálneho jednotného trhu; domnieva sa, že bezdrôtové technológie vrátane 
satelitov by mohli poskytnúť občanom najvzdialenejších regiónov okamžitý 
všadeprítomný prístup k širokopásmovému internetu.


