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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

– tekintettel a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzésről szóló 2007. december 14-i 
bizottsági közleményre (COM(2007)0799),

– tekintettel az épületek energiateljesítményéről szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozott változat)1,

– tekintettel a Tanács „Tudományos információk a digitális korszakban: hozzáférés, 
terjesztés és megőrzés” című, 2007. november 22–23-i következtetéseire,

A. mivel a gazdasági és pénzügyi válság súlyosan érintette a nemzeti költségvetéseket,

B. mivel a demográfiai változásokról szóló zöld könyv (COM(2005)094) adatai azt mutatják, 
hogy az EU munkaképes korú népessége 2005 és 2030 között mintegy 20,8 millióval 
(6,8%-kal) fog csökkenni, és mivel a 60 év felettiek száma kétszer olyan gyorsan nő, mint 
2007 előtt – évente körülbelül két millióval a korábbi egy millióhoz képest,

1. úgy véli, hogy az Európai Unió új fenntartható gazdaságának kiegyensúlyozott gazdasági 
és társadalmi fejlődést kell biztosítania; ambiciózus fenntartható iparpolitika kialakítására 
szólít fel, hangsúlyt fektetve az erőforrások hatékonyságára; kiemeli, hogy a zöld 
gazdaságnak tisztességes, jól fizető munkahelyek kilátásait kell nyújtania, a környezet 
védelmét helyezve a középpontba;

2. alapvető fontosságúnak tartja ambiciózus, hiteles, kiszámítható és stabil politikák 
végrehajtását, különösen az energiaügy és az éghajlatváltozás területén; ezért felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozgósítsanak forrásokat az éghajlatváltozás 
kezelésének, illetve a munkahelyteremtés és a fenntartható növekedés megteremtésének 
kettős céljára, megfelelve mindeközben a hatékony és eredményes költségvetési 
gazdálkodás elveinek; ezért hangsúlyozza az energiafogyasztás 2020-ra 20%-kal történő 
csökkentésére irányuló európai célkitűzés kötelezővé tételének fontosságát, és ismételten 
támogatja a Tanács kötelezettségvállalását az európai üvegházhatásúgáz-kibocsátás 2050-
ig történő 80-95%-os csökkentésére;

3. úgy véli azonban, hogy nem fordítottak kellő figyelmet arra, hogy az uniós tagállamok 
számos közös kihívással szembesülnek, melyekre csak közös európai kezdeményezések 
jelentik a megoldást;

4. hangsúlyozza, hogy az új fenntartható gazdaságban rejlő minőségi foglalkoztatási 
lehetőségek kibontakoztatásának szükségessége megkívánja, hogy az innováció olyan 
megoldásokra irányuljon, amelyek választ adnak a társadalom nagy kérdéseire, így a 
munkanélküliségre és a szegénységre, az éghajlatváltozásra, a népesség elöregedésére és 

                                               
1 HL L 153., 2010.6.18, 13. o.
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az erőforrások szűkösségére; felhívja a figyelmet a nyitott innováción és a klasztereken 
alapuló ipar- és kutatási politika fontosságára az ismereteknek a gazdaság különböző köz-
és magánszereplői általi összegyűjtésének ösztönzése, valamint az innováció serkentése 
érdekében;

5. hangsúlyozza az ökoinnovációt magában foglaló koherens uniós stratégia felállításának 
fontosságát, amely egyaránt összpontosít a szennyezés csökkentésére és az erőforrások 
termelési folyamatok alatti hatékony felhasználására; ennek céljából kéri a Bizottságot, 
hogy dolgozzon ki európai technológiai platformot az erőforrás-takarékos iparágak 
számára;

6. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek előrelépéseket a finanszírozási 
eszközök megreformálására, hogy azok még környezetbarátabbak legyenek és hosszú távú 
orientációval rendelkezzenek, ami vonzaná a magánbefektetéseket, valamint több és jobb 
munkahelyeket teremtene a jövőre nézve;

7. hangsúlyozza, hogy a finanszírozási mechanizmusok és eszközök körültekintő 
felhasználása, illetve a közpolitikai iránymutatások segíthetnek lényeges kiegészítő 
forrásokat mozgósítani a magánszektorból a befektetések támogatására és új munkahelyek 
teremtésére;

8. alapvető fontosságúnak tartja megfelelő és elégséges költségvetéssel rendelkező közösségi 
kutatási és fejlesztési keretek biztosítását a köz- és magánfinanszírozású kutatás 
támogatására, illetve eredményeinek egyszerű és bürokráciamentes hozzáférhetővé 
tételére a mikro-, kis- és középvállalkozások általi innováció céljaira, különösen az 
energiahatékonyság, az energetikai infrastruktúra, az új és megújuló energiaforrások és 
alacsony szénkibocsátású termelési eljárások alkalmazása, az újrahasznosítás és az 
erőforrások hatékony felhasználása területén, illetve a tisztességes, jól fizető, jogokkal 
járó munkahelyek létrehozásának összefüggésében; ismételten hangsúlyozza, hogy el kell 
érni a kutatási és fejlesztési befektetésekre vonatkozó 3%-os célt, biztosítva, hogy a 
kutatás hozzáadott értéket teremtsen az európai gazdaságban, ami pozitív hatással lehet a 
magasan képzett munkavállalók EU-ban tartására;

9. hangsúlyozza, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások kulcsszerepet játszanak a 
fenntartható gazdaság fejlesztésében; sajnálja, hogy problémákkal szembesülhetnek az új 
gazdasági trendekre való felkészülésben; felhívja az Európai Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy segítsenek e vállalkozásoknak a fenntartható gazdasághoz kapcsolódó 
lehetséges fejlesztési területek azonosításában, különösen a megújuló energiák és az 
energiatakarékosság terén, valamint biztosítsanak könnyebb hozzáférést a 
mikrohitelekhez, például az európai Progress mikrofinanszírozási eszközből, továbbá 
tájékoztassák őket megfelelően ezen eszköz igénybevételének módjáról;

10. kiemeli, hogy a szükséges gazdasági növekedés és a foglalkoztatás abból következő 
emelkedése egy innováción alapuló gazdaságban csak akkor érhető el, ha az európai 
kutatók és vállalkozások képesek kutatási eredményeiket kereskedelemi termékekbe 
konvertálni; hivatkozik a Bizottság innovációs eredménytáblájára, amely az USA-hoz 
képest 30%-os, Japánhoz képest pedig 40%-os innovációs szakadékot mutat;

11. felkéri a Bizottságot, hogy működjön együtt szorosabban a tagállamokkal a 
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munkaerőpiacon keresett képesítésekre vonatkozó közép- és hosszú távú előrejelzések 
felvázolásában, valamint az egyetemek és az üzleti világ közötti partnerségek 
előmozdításában a fiatalok munkaerőpiacra jutásának elősegítése érdekében, egyidejűleg 
segítve a tudásalapú társadalom kialakítását, az alkalmazott kutatás fejlesztését és jobb 
munkaerő-piaci kilátások megteremtését a diplomások számára;

12. tudatában van annak, hogy az uniós, nemzeti és regionális támogatási rendszerek 
megfelelő összehangolására továbbra sem fog sor kerülni, ezért hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy javítsák a programok közötti többszintű koordinációt, valamint 
támogassák a strukturális alapok, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési alapok, a kutatási 
keretprogram és a versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP) nyújtotta 
lehetőségeket kihasználó különböző közös szakpolitikák közötti fokozottabb szinergiákat 
a fenntartható, erőforrás-hatékony gazdaság elérése érdekében; úgy véli, hogy a közös 
agrárpolitika alá eső finanszírozás tekintetében meg kellene fontolni a közvetlen 
támogatási mechanizmusoktól a vidékfejlesztés, illetve a környezet szempontjából 
fenntartható mezőgazdaság fejlesztése felé történő nagyobb mértékű elmozdulást;

13. rámutat, hogy az új fenntartható gazdaságra történő átállás összetett jelenség, ami miatt 
különös figyelmet kell fordítani az ipar leépülése által sújtott régiókra, megfelelő 
pénzügyi támogatás, megfelelő mechanizmusok és integrált fellépések révén, amelyek a 
fenntartható fejlődést és az innováción alapuló gazdaságot célozzák, amely képes a 
tisztességes, jól fizető, jogokkal járó munkahelyek teremtésére, valamint a társadalmi 
egyenlőtlenségek és a regionális különbségek csökkentésére; e célok elérésében 
jelentőséget tulajdonít a szociális partnereknek;

14. úgy véli, hogy a demográfiai kihívások szélesebb stratégiát követelnek, amely nemcsak a 
munkahelyteremtésre irányul, hanem az európai munkaerőpiacon felmerülő új 
szükségletekre is választ ad; úgy véli, hogy e tekintetben további előrelépést kell elérni az 
uniós munkavállalók – köztük a kutatók és egyéb szakemberek – mobilitásának javítása 
terén, egy határok nélküli Európa elérése céljából az EU belső piacán belül;

15. felkéri a Bizottságot, hogy az EU-n belüli foglalkoztatottság globális gazdasági válság 
idején való fenntartásának eszközeként kérje fel a tagállamokat a munkaerőpiacuk 
megnyitására vonatkozó átmeneti rendelkezések felülvizsgálatára;

16. kiemeli, hogy az energia- és erőforrás-hatékonyság döntő versenyképességi előnyt fog 
jelenteni a jövőben; hangsúlyozza, hogy az energiahatékonyság előtérbe helyezése 
nemcsak elősegíti az ipar diverzifikációját és az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentését, hanem társadalmi előnyökkel is járhat és számos új, 
jogokkal járó munkahelyet teremthet, segítve a tagállamokat a jelenlegi gazdasági válság 
leküzdésében és a fenntartható gazdasági növekedés útján való elindulásban; felkéri a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy energiastratégiáik kidolgozása során vegyék 
figyelembe az ágazatok munkaerőigényét;

17. úgy véli, hogy az új fenntartható gazdaságba való átmenetet és a vállalatok vagy ágazatok 
termelési folyamataiban bekövetkező változásokat megfelelő képzésnek, különösen a 
fiatalok számára biztosított szakképzésnek, valamint az egész életen át tartó tanulással 
kapcsolatos, különösen az 50 év felettiek kiszolgáltatott csoportja számára szervezett 
programoknak kell kísérniük, amelyek szintén új munkahelyek létrejöttét eredményezik; 
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ezért felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék meg ezeket a képzéseket és 
programokat; hangsúlyozza a fokozott párbeszéd fontosságát az új fenntartható 
gazdasághoz való alkalmazkodáshoz szükséges társadalmi változások esetében, különösen 
azon vállalkozásokon belül, amelyek tevékenysége a fosszilis tüzelőanyagokon alapul; 
felkéri a Bizottságot, a tagállamokat és a szociális partnereket annak biztosítására, hogy ez 
a párbeszéd a tisztességes ökológiai átalakulás megvalósítása érdekében megtörténjen;

18. felszólít a tagállamok közti együttműködésre a be nem jelentett foglalkoztatás elleni 
küzdelemben, mivel a feketegazdaság egész Európát érintő probléma; úgy véli, hogy 
fokozni kell az illegális munka elleni intézkedéseket mind tagállami, mind uniós szinten;

19. felkéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki foglalkoztatási iránymutatásokat, melyek aktívan 
támogatják a 25 év alatti és az 50 év fölötti munkavállalók foglalkoztatásának 
növekedését, valamint kellő figyelmet szentelnek azon sajátos kihívásoknak, melyekkel a 
fiatalok és az idősek szembesülnek;

20. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak intézkedéseket a rendelkezésre álló 
munkaerő képzettsége és az új fenntartható iparágak igényei között tátongó szakadék 
áthidalására; ezzel összefüggésben hangsúlyozza a fiataloknak kínált szakmai gyakorlatok 
mint az oktatásból a szakmai életbe való átmenet egyik formája támogatásának 
fontosságát; továbbá felkéri a tagállamokat, hogy kínáljanak ösztönzőket azon munkaadók 
számára, akik alacsony képzettségű vagy képzetlen személyek számára közvetlenül a 
munkahelyükön képzéseket és más lehetőségeket biztosítanak a szakmai tapasztalat 
megszerzéséhez; emellett hangsúlyozza, hogy az uniós és a nemzeti szakpolitikákban 
határozottan támogatni kell, hogy valamennyi uniós polgár digitális jártasságot és 
kompetenciát szerezzen, mivel ezek az alapvető készségek előmozdítják a társadalmi 
integrációt és nagyobb versenyelőnyt biztosítanak az európai munkaerő számára;

21. hangsúlyozza, hogy a közszféra fontos példamutató szerepet tölt be a modern 
közbeszerzési szabványok elfogadásával, valamint az ösztönzők és információk 
biztosításával, különös tekintettel az energiaügy, az infrastruktúrák és létesítmények 
építése, a közlekedés és a távközlés területére, mivel ezáltal jogokkal járó munkahelyeket 
hoz létre; felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy – különösen a kereskedelmi 
hasznosítást megelőző beszerzésben – ösztönözzék a környezetvédelmi és szociális 
normák beillesztését is a helyi tartalomra vonatkozó záradékok és a fenntartható és 
befogadó gazdasági környezetben tevékenykedő vállalkozások – különösen a kkv-k –
ösztönzése mellett;

22. szintén hangsúlyozza a magánbefektetések fontosságát, kiemelve, hogy a szükséges 
finanszírozás csak magánbefektetések által valósítható meg; kiemeli a magánvállalatok 
K+F befektetései közötti jelentős különbségeket: ezek az IKT terén és a gyógyszeriparban 
a profit 5–7%-át, míg az energiaipari vállalatok esetében annak 1%-át teszik ki; felkéri az 
EU-t, hogy hozza létre a megfelelő keretfeltételeket, melyek befektetésekre ösztönzik a 
vállalkozásokat;

23. ismét felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy – kihasználva az újjáépítési alap sikerét 
– indítsanak el egy kísérleti projekteket is magában foglaló, az új, fenntartható gazdaság 
felé vezető újjáépítésre irányuló közösségi kezdeményezést;
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24. megjegyzi, hogy további erőfeszítésekre van szükség a munkaidő szervezésének a 
munkavállalók egészségvédelméhez és biztonságához kapcsolódó 
minimumkövetelményei hatékony uniós összehangolásának biztosítása érdekében;

25. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki egy speciális, a globalizáció 
vagy a gazdasági válság hatásai által sújtott uniós vállalkozásokat segítő Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alaphoz hasonló támogatási eszközt azok számára, akik a 
közszférában dolgoztak és a gazdasági és pénzügyi válság miatt elveszítették állásukat;
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