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JAVASLATOK 

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

1. hangsúlyozza az európai strukturális és beruházási alapok (ESIF), valamint az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap (EFSI) jelentőségét a kkv-k versenyképességének javítása, az 

erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény gazdaság felé való 

elmozdulás elősegítése kapcsán; úgy véli, hogy ezen alapok hozzá fognak járulni az 

Európa 2020 stratégia intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó 

célkitűzéseinek eléréséhez és annak kiemelt kezdeményezéseihez; hangsúlyozza a 

tematikus összpontosítás fontosságát annak érdekében, hogy biztosítsák a zöld 

növekedésre irányuló finanszírozási lehetőségeket; 

2. felszólítja a Bizottságot, hogy folytassa a rendelkezésre álló pénzeszközök teljes 

felhasználása előtti fő akadályok azonosítását, a lehető legkisebb adminisztratív teher 

biztosítása mellett, valamint dolgozzon ki világos és megvalósítható szakpolitikákat és 

azokat egyeztesse össze a már meglévő stratégiákkal és támogatási lehetőségekkel annak 

érdekében, hogy legyen alapja az intézkedésekre vonatkozó konkrét ajánlásoknak, 

továbbá nyújtson iránymutatást a karbonszegény gazdaság felé való elmozdulással 

kapcsolatban és támogassa azt; úgy véli, hogy ezek a politikák még inkább arra 

ösztönöznék a kkv-kat, hogy az új foglalkoztatási lehetőségek Unión belüli előmozdítása, 

a fenntartható növekedés és a környezet- és éghajlatvédelem megerősítése érdekében 

befektessenek mind az erőforrás- és energiahatékonyságuk javításába, mind pedig az 

ökoinnovációba; 

3. sürgeti a helyi és regionális hatóságokat, hogy biztosítsanak megfelelő tájékoztatást és 

elemzéseket a kkv-k számára a termelési ágazatokról és struktúrákról, amelyeken belül a 

kkv-k a zöld növekedést illetően előrelépést tehetnek, továbbá ebben támogassák őket; 

4. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat, továbbá a regionális és a helyi hatóságokat, hogy 

számolják fel az akadályokat és többek között pénzügyi ösztönzők útján könnyítsék meg a 

kkv-k hitelhez jutását, továbbá vonzzanak be magántőkét anélkül, hogy torzulnának a 

versenyszabályok, illetve anélkül, hogy ez a kkv-kat ellehetetlenítő további adminisztratív 

terheket és szükségtelen szabályozást vonna maga után; úgy véli, hogy a kkv-kat célzó 

finanszírozási rendszerek kiegészítő jellegének biztosítása érdekében elengedhetetlen a 

kohéziós politika és a más programok, például a Horizont 2020 keretprogram keretén 

belül végrehajtott intézkedések összehangolása, mind nemzeti, mind regionális szinten; 

hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a jogalkotás lehetővé tegye a kkv-k számára 

versenyképességük megőrzését; 

5. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy gyors és tartós megoldást találjanak 

egyrészt a regionális politikákkal kapcsolatos hatalmas kifizetési hátralékra, másrészt 

pedig az európai strukturális és beruházási alapok keretében az előző finanszírozási 

időszakban nyújtott támogatásról való rendelkezésre vonatkozóan, annak érdekében, hogy 

a kifizetések késedelmei ne riasszák el a kkv-kat mint projektpartnereket a támogatási 

programokban és projektekben való részvételtől; 
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6. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy alakítsanak ki az uniós finanszírozású 

projektekre vonatkozó átlátható és objektív kiválasztási kritériumokat annak érdekében, 

hogy növeljék az olyan projektek vonzerejét, amelyek ösztönöznék a fenntartható 

fejlődést és a környezeti kihívásokat növekedési lehetőségekké alakíthatnák; úgy véli, 

hogy biztosítani kell valamennyi releváns érdekelt fél, többek között a szociális partnerek, 

a kkv-k szövetségei, továbbá a helyi és regionális hatóságok kiegyensúlyozott képviseletét 

a monitoring- és értékelő bizottságok létrehozása során; úgy véli, hogy a monitoring és 

jelentéstételi rendszereket a kkv-k zöld növekedéshez való hozzájárulására vonatkozó, 

illetve a kkv-k számára nyújtott finanszírozás zöld munkahelyekre és szénlábnyomra 

gyakorolt hatására vonatkozó mutatókra kell alapozni; 

7. felhívja valamennyi tagállamot, hogy – a nemzeti és regionális igényeik 

figyelembevételével – a „zöld” közbeszerzést foglalják bele operatív programjaikba, 

valamint hogy ösztönözzék a nemzeti, a regionális és a helyi hatóságokat arra, hogy 

növeljék a zöld közbeszerzések arányát, és ezáltal ösztönözzék az új foglalkoztatási és a 

környezetbarát növekedési lehetőségek előmozdítását a kkv-k számára (például az 

újrafeldolgozást, a megújulóenergia-termelést, az energiahatékonysági valamint az 

energiamegtakarítási rendszereket); felhívja a Bizottságot, hogy tájékoztassa a 

Parlamentet azoknak a zöld növekedésbe és az ökológiai innovációba befektető kkv-knak 

a százalékos arányáról/számáról, amelyeket a tagállamokban az operatív programokból 

finanszíroznak, továbbá az elért eredményekről és a létrehozott/megőrzött munkahelyek 

számáról; további erőfeszítéseket javasol a szinergiák rendelkezésre álló források integrált 

alkalmazásával történő megvalósítása tekintetében; 

8. ösztönzi az innovatív támogatási rendszerek, például a zöld innovációs utalványok 

kiterjesztését, amelyek előmozdíthatják a fenntartható technológiák, illetve a 

környezetbarát és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes megoldások piaci 

bevezetését; a támogatási kérelmek tekintetében úgy véli, hogy a szabályoknak 

egyszerűnek és egyértelműnek kell lenniük, és nem jelenthetnek adminisztratív terhet; kéri 

továbbá a Bizottságot és a tagállamokat, hogy találjanak innovatív pénzügyi megoldásokat 

a kkv-k támogatására, továbbá hogy biztosítsanak teljesen hozzáférhető pénzügyi 

eszközöket; emlékeztet arra, hogy az európai kkv-k fenntartható növekedése és innovációs 

kapacitása az EU egyik legfőbb versenyelőnye a globalizált piacokon; 

9. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák és mozdítsák elő a kkv-k 

tematikus és földrajzi/regionális platformjainak, klasztereinek, valamint regionális és helyi 

szervezeteinek létrehozását, amelyeken keresztül a növekményes vagy áttörést jelentő 

ökoinnovációs projektek magán- és közbefektetéseket vonzanának, és hogy ösztönözzék 

az érdekelt felek együttműködését az európai értéklánc gazdagítása céljából; üdvözli a 

Bizottság által nemrég javasolt környezetvédelmi kezdeményezéseket, és kéri 

tagállamokat, hogy az üzleti szektorral és a civil társadalommal együtt hozzanak létre a 

fenntartható fejlődésre irányuló innovációs partnerségeket; 

10. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy különösen vegyék figyelembe és adjanak 

választ a vidéki területekben rejlő lehetőségekre és kihívásokra a kkv-k, a zöld növekedés 

és az ökoinnováció tekintetében; 

11. felhívja a tagállamokat, hogy (a nemzeti, regionális és helyi politikai döntéshozók és 
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irányító hatóságok szintjén) az intelligens szakosodási stratégiák keretében folyamatosan 

mozdítsák elő a fenntartható növekedést a kulcsfontosságú érdekelt felek részvételével, 

ami elősegíti a zöld gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos klasztereket, a szinergiákat 

és hálózatokat; kéri a Bizottságot, hogy adott esetben készítsen jelentést a Parlament 

számára az intelligens szakosodási stratégiák nemzeti és/vagy regionális szintű 

végrehajtásáról, főként pedig az Unióban és a tagállamokban alkalmazott „felülről lefelé 

irányuló intézkedések” különböző mintáit illetően; felszólítja a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy nyújtsanak tájékoztatást a regionális innovációs központok és 

kulcsfontosságú támogató hálózatok összekapcsolása révén az ökoinnovatív kkv-k 

számára történő kompetenciafejlesztés érdekében tett gyakorlati intézkedésekről; 

12. hangsúlyozza, hogy tájékoztatni kell a kkv-kat az ilyen új üzleti modellek és gyakorlatok 

által kínált versenyképességi/növekedési, foglalkoztatási és környezetvédelmi 

lehetőségekről; sürgeti a Bizottságot, a tagállamokat, továbbá a regionális is helyi 

hatóságokat, hogy a kkv-k és a vállalkozók körében történő ismeretterjesztés révén jobban 

tájékoztassák a kkv-kat a zöld növekedési lehetőségekről (például az energia- és 

anyaghatékonyságról) és a karbonszegény gazdaságba való átmenet nagyságrendjéről és 

következményeiről; felhívja a hatóságokat, hogy kezeljék az ismeretek, az erőforrások és 

készségek hiányát proaktív tanácsadás és technikai segítségnyújtás biztosítása, továbbá a 

bevált gyakorlatok megosztásának támogatása révén; 

13. felhívja a Bizottságot, hogy a regionális politika keretein belül dolgozzon ki a kkv-k 

számára a zöld növekedés valamennyi releváns elemére kiterjedő konkrét programokat; 

hangsúlyozza a kkv-k zöld növekedésével összefüggésben a fiatalok vállalkozási 

készségében rejlő potenciál teljes kihasználásának szükségességét; felhívja a Bizottságot, 

hogy dolgozzon ki olyan intézkedéseket, amelyek összekapcsolnák az oktatási 

intézményeket az európai programokkal és a zöld gazdaság támogatására irányuló 

intézkedésekkel; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy használjanak fel minden 

rendelkezésre álló eszközt annak érdekében, hogy a kkv-k munkavállalói számára tanácsot 

nyújtsanak, valamint tudásuk és készségeik fejlesztése érdekében növeljék tudatosságukat; 

felhív arra, hogy a képzésekhez nyújtott támogatást összpontosítsák a fiatalokra és a 

leghátrányosabb helyzetű csoportokra. 
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