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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för regional utveckling 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förnyade strategi för unionens yttersta 
randområden, som kommer att hantera frågan om hur de yttersta randområdena kan uppnå 
målen i Europa 2020-strategin, det vill säga en smart och hållbar tillväxt för alla. 
Parlamentet understryker fördelarna med att utveckla en grannskapspolitik som är inriktad 
på att skapa helt integrerade regionala marknader. Parlamentet noterar att genomförandet 
av Europa 2020-strategin bör anpassas till de yttersta randområdenas specifika villkor.

2. Europaparlamentet efterlyser en bättre integrering av de yttersta randområdena i unionen 
och i deras geografiska områden. Parlamentet betonar i detta avseende de yttersta 
randområdenas potential att fungera som kunskapsbroar mellan Europa och tredjeländer, 
och uppmanar unionen och medlemsstaterna att beakta de yttersta randområdenas viktiga 
roll i förbindelserna med tredjeländer.

3. Europaparlamentet anser att den innovativa potentialen och entreprenörsandan i de 
yttersta randområdena måste frigöras, främst genom nätverk för utbyte. Parlamentet 
konstaterar bekymrat att de yttersta randområdena i mycket liten utsträckning deltagit i 
ramprogrammet för forskning. Parlamentet kräver att sammanhållningspolitiken och 
politiken för forskning och innovation anpassas till de specifika behoven i de yttersta 
randområdena.

4. Europaparlamentet understryker att utnyttjandet av sammanhållningspolitikens instrument 
bör anpassas till deras ekonomier, och att betydelsen av deras små och medelstora företag 
liksom behovet av konkurrenskraft måste beaktas.

5. Europaparlamentet noterar bekymrat effekterna av klimatförändringarna i de yttersta 
randområdena, framför allt i form av stigande vattennivåer. Parlamentet uppmanar EU att 
behandla dessa problem inom ramen för sin klimatförändringsstrategi.

6. Europaparlamentet påpekar att de yttersta randområdenas integrering i den digitala inre 
marknaden särskilt måste uppmärksammas, och anser att trådlös teknik, däribland 
satellitteknik, skulle kunna ge befolkningen i de yttersta randområdena omedelbar allmän 
bredbandstillgång till internet.


