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JAVASLATOK

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

1. hangsúlyozza, hogy a Lisszaboni Szerződés rendelkezéseivel összhangban, valamint az 
eddigi bevált gyakorlatokat követve a kohéziós politikának függetlennek kell maradnia, 
illetve jelenlegi alapjait és elveit nem módosíthatja a regionális politikai erőforrások 
ágazati szétforgácsolódása; hangsúlyozza, hogy a kohéziós politikát és projekteket jobban 
össze kell kapcsolni az Európa 2020 stratégiában megállapított prioritásokkal; 
hangsúlyozza, hogy világos célokat kell kitűzni és azok teljesítését értékelni kell, az e 
stratégiában kitűzött célok elérése érdekében rugalmasnak kell lenni a működési 
programok felülvizsgálata, valamint a forrásoknak a programok közötti újrafelosztása 
során, valamint az igazgatás minden szintjén egyértelmű hatásköröket kell megszabni;

2. rámutat, hogy a kohéziós alapnak az EU egészére kiterjedő fenntartható fejlődés 
megerősítését kell szolgálnia különösen annak biztosítása révén, hogy az EU GDP-átlagát 
el nem érő régiók és alrégiók potenciális lehetőségeit jobban kihasználják, illetve 
előmozdítják a gazdasági és társadalmi kohéziót a regionális egyenlőtlenségek 
csökkentése és a tényleges konvergencia elősegítése céljából; hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politika fontos eszköz a „20-20-20” célkitűzés 2020-ig való teljesítése, valamint 
a magas energiahatékonyságú és alacsony szén-dioxid-kibocsátású európai gazdaság 
elérésére irányuló közép- és hosszú távú stratégia megteremtése, valamint az 
energiabiztonsági kérdések és az egységes piacon belüli munkahely-teremtési lehetőségek 
kezelése szempontjából; megállapítja, hogy az energiahatékonyságba, az energetikai 
infrastruktúrába és a megújuló energiával kapcsolatos projektekbe való befektetés, a 
széles sávú hálózatok fejlesztése és az információs és kommunikációs technológiák állami 
és vállalkozói szférában történő felhasználása terén az előrehaladás elmarad a tervezettől;

3. rámutat, hogy a kohéziós politika nem elegendően hatékony a beruházásösztönzésben az 
éghajlatváltozáshoz igazodó infrastruktúra, például az áradásvédelem terén;

4. kéri, hogy a támogatások elosztását hozzák összefüggésbe a korábbi eredményekkel, 
valamint hogy a Számvevőszék és az OLAF kapjon több lehetőséget az európai alapokból 
folyósított összegek visszaigénylésére irányuló eljárások kezdeményezése tekintetében 
(amennyiben a tagállamok nem megfelelően használják fel azokat), felszólít továbbá a 
szükségtelen adminisztratív terhek felszámolására, a projektek rugalmasabb kezelésére és 
az ellenőrzések összehangolására, ezen ellenőrzések egyszerűsítése és a jelenlegi 
ügyintézési gyakorlatban még gyakran előforduló zavart és téves értelmezések elkerülése 
érdekében;

5. kéri a Bizottságot, hogy azonosítsa azokat az akadályokat, amelyek gátolják ezen 
alapoknak az energiagazdálkodás terén történő nagyobb arányú felhasználását, és 
terjesszen elő további intézkedéseket a jelenlegi helyzet orvoslása érdekében; véleménye 
szerint azonban az ismertetett intézkedések nem módosíthatják a kohéziós politika 
jelenlegi alapjait, és nem vezethetnek az alapok semmilyen ágazati szétforgácsolódásához;
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6. kéri a Bizottságot és a nemzeti hatóságokat, hogy a kohéziós forrásokat kapcsolják jobban 
össze a kutatási keretprogrammal; hangsúlyozza, hogy a kohéziós alapokat fel kellene 
használni az infrastruktúra kutatásának fejlesztésére annak lehetővé tétele érdekében, 
hogy az elérje a kutatást támogató pénzeszközökhöz való hozzáféréshez szükséges 
színvonalat, valamint felhív az információáramlás javítására a kohéziós alapok és a 
kutatási programok között, ha rendkívül ígéretes projektek sikeres végrehajtásához jobb 
eszközökhöz való hozzáférésre van szükség;

7. tekintettel az EU kohéziós politikájának és pénzügyi keretének felülvizsgálatára, kéri a 
Bizottságot, hogy az energiatakarékosság – amennyiben ez alkalmazható – automatikusan 
épüljön be a strukturális és kohéziós alapokhoz való hozzáférés feltételei közé, és hogy 
különítsen el forrásokat annak érdekében, hogy növekedjen az energiahatékonyságra 
(mint az épületek és a villamosenergia-termelés vagy -szállítás energiahatékonyságának 
növelése) irányuló projekteket, valamint a decentralizált megújuló energiára irányuló és 
kogenerációs projekteket támogató alapok részaránya; kiemeli, hogy ez nem lehet 
megkülönböztető jellegű azokkal a projektekkel szemben, amelyek semmiképpen sem 
kapcsolhatók össze vagy hozhatók összefüggésbe energiahatékonysági kérdésekkel, és 
nem növelheti a strukturális és kohéziós alapok kedvezményezettjeinek bürokratikus 
terheit;

8. meggyőződése, hogy a lakásépítési ágazat hozzájárulhat a regionális fejlődés lendületéhez 
azáltal, hogy megerősíti a technológiai innovációra alapozott gazdasági tevékenységeket 
az energetika és a városrendezés terén, valamint megszilárdítja a társadalmi kohéziót az 
érintett övezetekben; kéri a Bizottságot, hogy 2011 júniusától indítson egy épületekkel 
kapcsolatos európai kezdeményezést, hogy támogassa és 2050-re megteremtse az EU-ban 
a nulla energiafogyasztású beépített környezetet;

9. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 2007 és 2013 közötti időszakra szóló
pénzügyi terv és a kohéziós politika félidős felülvizsgálata lehetőségét megragadva 
biztosítsák az európai alapok jobb felhasználását a 2011 és 2013 közötti időszakban;

10. elismeri, hogy számos társadalmi és gazdasági előny származhat a források hatékony 
felhasználásából, főleg a nem áttelepíthető munkahelyek teremtéséből vidéki és városi 
környezetben egyaránt, különösképpen a kis- és középvállalkozások számára;

11. elismeri, hogy a forrásokat jobban fel lehet használni, és társadalmi hasznot lehet abból 
kovácsolni, ha a kohéziós politika keretében biztosított alapokat sikerül úgy rendelkezésre 
bocsátani, hogy a fenntartható fejlődést a tagállamokban regionális és alregionális szinten 
megerősítsék; véleménye szerint a kohéziós támogatások kiegyensúlyozottabb elosztása 
felszabadítja a helyi szociális lehetőségeket és forrásokat, így új munkahelyeket teremt 
majd;

12. az új pénzügyi keret és az Európa 2020 stratégia fényében kéri a Bizottságot, hogy a 
regionális projekteket támogató uniós alapokat tegye hozzáférhetőbbé a kkv-k számára, 
gondoskodva a kifejezetten a kkv-k számára biztosított programokra elkülönített 
költségvetés növeléséről, támogatva a felvevőképességet és egyszerűsítve a hivatalos 
eljárásokat; hangsúlyozza a kkv-k mint innovatív szereplők jelentőségét a gazdaság 
szempontjából, és hangsúlyozza, hogy „fel kell ébreszteni az alvó újítókat”, ami a kkv-k 
bátorítását jelenti az innovációs projektekben való részvételre és saját lehetőségeik 
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tudatosabb kihasználására;

13. hangsúlyozza a versenyképes erdészeti ágazat jelentőségét a regionális fejlesztésben, 
kiváltképpen a vidéki területeken, ahol nagyban hozzájárul a gazdasági növekedéshez, a 
munkahelyteremtéshez és a jóléthez;

14. hangsúlyozza a helyi és regionális hatóságok szerepét a kohéziós politika 
megvalósításában; úgy véli, hogy a helyi problémák és igények, valamint a regionális 
programok és projektek révén kiaknázható lehetőségek gyorsabb azonosítása érdekében 
javítani kell a helyi együttműködést a kis- és középvállalkozások, az üzleti hálózatok, a 
kutatóintézetek, az érdekcsoportok és a regionális hatóságok között, támogatva a 
foglalkoztatás helyreállítását, továbbá a kkv-k, az alkalmazott kutatás és az innováció 
fejlesztését, valamint a szakértelmet igénylő munkahelyek teremtését; felszólít ezért az 
együttműködés elmélyítésére a helyi és regionális hatóságokkal a kohéziós politika 
végrehajtásában, valamint a Régiók Bizottsága „A kohéziós politika hozzájárulása az 
Európa 2020 stratégiához” című véleményének figyelembevételére a 2013 utáni időszakra 
vonatkozó pénzügyi keretben a kohéziós politika kialakítása során;

15. üdvözli ezzel összefüggésben a jelenleg folyó olyan kezdeményezéseket, mint a JASPERS 
(projektfejlesztés), a JEREMIE (részvények, kölcsönök vagy garanciák) és a JASMINE 
(mikrohitel-eszközök), és nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy tegyen további lépéseket 
a kkv-k részvételét megkönnyítő eljárás és a kiegészítő uniós finanszírozási eszközök 
feltárásának további egyszerűsítése és ésszerűsítése érdekében;

16. hangsúlyozza az oktatás és a tudományos kutatás fontos szerepét az innováció 
megerősítésében (különösen az ikt terén) és a hatékony energiafelhasználás 
előmozdításában, valamint a kohéziós politikával és az EU fenntartható gazdasági 
fejlődésével kapcsolatban;

17. felhívja a figyelmet a tagállamok nehézségeire a kommunális hulladék újrahasznosításáról 
és a hulladékgazdálkodásról szóló uniós irányelvek végrehajtása tekintetében, valamint 
arra, hogy az anyagok és energiák újrahasznosítása források és új munkahelyek 
teremtésének kiegészítő eszköze lehet, különösen regionális és alregionális szinten;

18. megállapítja, hogy a digitális gazdaság terén a beruházások egyenlőtlenül alakulnak; kéri 
a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az innováció ösztönzése által növeljék az ikt 
támogatására szolgáló forrásokat, és kettőzzék meg erőfeszítéseiket a nyitott és 
versenyképes, nagysebességű hálózatokba történő befektetések előmozdítása érdekében az 
egyetemes internet-hozzáférés biztosítása céljából, csökkentve ezáltal az európai polgárok 
közötti digitális szakadékot.
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