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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. elismeri az európai ipar hozzájárulását a területi és társadalmi-gazdasági kohézióval 
kapcsolatos jövőképhez, és úgy véli, hogy a virágzó ipar elengedhetetlenül szükséges az 
európai régiók gazdasági növekedéséhez és társadalmi stabilitásához;

2. úgy véli, hogy az „uniós iparpolitika a globalizáció korában” csak akkor érheti el céljait, 
ha megvizsgálja azt, hogy az uniós politikák milyen mértékben igazodnak az európai 
régiók és helyi iparágaik előtt jelenleg és az elkövetkezendő években álló jövőbeli 
kihívásokhoz, valamint kizárólag akkor, ha az érintett európai politikák elősegítik az 
európai iparban központi szerepet játszó kkv-k hatékonyságának és versenyképességének 
növekedését; ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy folytatni kell a gazdasági, 
népesedési, éghajlati és energetikai változások elemzését regionális vonatkozásaik 
tekintetében, figyelembe véve azokat a regionális egyenlőtlenségeket, amelyeket e 
változások a jövőben okozhatnak majd, kihatva ezáltal az uniós iparágak homogén 
növekedésére; hangsúlyozza a régiók vezető szerepét az ipar környezetbarát 
átalakításának továbbá a megújuló energiák kifejlesztésének ösztönzésében;

3. elismeri az európai iparpolitika előtt álló háromszoros kihívást az alábbiak tekintetében:

i) a közép- és kelet-európai gazdaságok piacorientálttá tétele,

ii) a közelmúltban bekövetkezett gazdasági visszaesés,

iii) a jövőbeli ipari termelés biztosítása;

ezért úgy véli, hogy a meghozandó intézkedéseknek az alábbiakra kell irányulniuk:

i) az ipari és a gazdasági környezet liberalizálása és javítása az Unión belül,

ii) az olyan, felesleges szabályozások és beavatkozások megszüntetése, amelyek a 
világpiaci verseny viszonylatában aláássák az európai ipar helyzetét,

iii) a kutatásban, a fejlesztésben és az innovációban rejlő lehetőségek kihasználása;

4. megjegyzi, hogy ipari piacunk túlnyomó része kis- és középvállalkozásokból áll, és ez 
utóbbiak vezető szerepet játszanak a helyi gazdasági növekedés ösztönzésében és az át 
nem helyezhető munkahelyek teremtésében; ezért az európai iparágak jövőjéről szóló 
bármely integrált stratégiának elsősorban a gazdasági versenyképesség és a területi 
kohézió kulcsát jelentő kkv-kra fokozottan kell összpontosítania, valamint, legalábbis 
bizonyos mértékben, a globális szereplők működési feltételeire, amely szereplők fontos 
szerepet játszanak a régiókban, ugyanakkor nagy jelentőséggel bírnak Európa nemzetközi 
versenyképessége szempontjából is; kéri, hogy egyszerűsödjenek tovább az európai 
pénzügyi támogatások igénybevételéhez szükséges eljárások, és ezek közvetlen 
haszonélvezői a kkv-k legyenek;
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5. hangsúlyozza a kisvállalkozói intézkedéscsomag (Small Business Act) végrehajtásának 
fontosságát, amely eszközt jelent az adminisztratív terhek csökkentésére és a kkv-k belső 
piaci szerepének előmozdítására; üdvözli a finanszírozási lehetőségekhez való 
hozzáféréssel kapcsolatos állandó kkv-fórum létrehozását, és kéri egy olyan integrált 
stratégia elfogadását, amely valóban megkönnyíti az Unión belüli kkv-k számára a 
pénzügyi támogatások igénybevételét;

6. hangsúlyozza, hogy a globális gazdasági válság egész Európában hatással van a 
foglalkoztatás szintjére, és ezzel rontja az EU gazdasági-társadalmi kilátásait és fokozza a 
regionális különbségeket; e tekintetben hangsúlyozza, hogy az elsősorban a hatékony és 
versenyképes kkv-kra támaszkodó versenyképes, diverzifikált, igazságos és fenntartható 
ipari ágazat Európa-szerte alapvető fontosságú a munkavállalók jövője szempontjából; 
javasolja, hogy hasznosítsák az idősebbek tapasztalatát és szakértelmét, hogy 
zökkenőmentes legyen a generációváltás;

7. megjegyzi, hogy a feketegazdaság és a be nem jelentett munkavégzés válság idején 
bekövetkező növekedésének jelentős versenytorzító hatása van; kéri a tagállamok illetékes 
szerveit, hogy hozzák meg az e jelenség elleni küzdelemhez szükséges intézkedéseket;

8. a fenntartható iparpolitikával kapcsolatos új megközelítést sürget az EU 2020 stratégiában 
megfogalmazottak szerint, és felhívja a figyelmet a Bizottság által az Európai 
Parlamenttel és a Tanáccsal együtt, valamint magukkal az iparágakkal történő rendszeres 
egyeztetés mellett kidolgozandó integrált ipari stratégia szükségességére a jobb 
jogalkotási stratégiában foglalt rendelkezéseknek megfelelően;

9. emlékeztet arra, hogy a regionális és helyi hatóságok tevékenyen hozzájárulnak az ipar 
fenntartásához akár az innovatív vállalkozásoknak nyújtott támogatásokkal, akár a 
munkavállalók képzését és szakértelmét szolgáló intézkedésekkel; megjegyzi, hogy a 
strukturális alapok társfinanszírozást biztosíthatnak a fenti intézkedések számára, és úgy 
véli, hogy az iparpolitikában regionális és helyi szinten betöltött szerepüket fokozni 
lehetne, hogy hozzájáruljanak az EU 2020 stratégia céljainak megvalósításához;

10. aggódik, amiért a vállalkozások alig használják fel a strukturális alapokat innovatív 
projektjeik finanszírozására; úgy véli, hogy az irányító hatóságoknak törekedniük kell az 
operatív programokról szóló, a vállalkozásoknak nyújtott tájékoztatás javítására, és 
minden segítséget meg kell adniuk a vállalkozásoknak projektjeik kidolgozásához;

11. megjegyzi, hogy az érdekeltekkel folytatott konstruktív párbeszéd megerősítése 
kulcsfontosságú intézkedés egyrészt a bevált gyakorlatok európai iparágakban történő 
végrehajtása, másrészt a várható intézkedések közös figyelemmel kísérésének és 
értékelésének regionális megközelítésen alapuló javítása szempontjából;

12. elismeri, hogy a kutatásra és az innovációra az ipar teljes vertikumában szükség van, és 
úgy véli, hogy az Európai Unión belül meglévő, a kohézióra, a kutatásra és az innovációra 
irányuló különböző eszközöket a hatékonyság érdekében egységes módon kellene 
végrehajtani; hangsúlyozza ezért, hogy törekedni kell ezen eszközök összehangolására;

13. hangsúlyozza, hogy az innovatív tevékenységeket folytató kkv-kat nemzeti és európai 
szinten összehangolt politikákkal és intézkedésekkel kell támogatni, szorosan követve az 
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ipari és gazdasági szereplők fejlesztési igényeit annak érdekében, hogy javuljon a kutatás 
és az innováció eredményeinek alkalmazása, és ezzel fejlődjön az Unió iparágainak 
versenyképességi potenciálja;

14. a kutatás és az innováció kezelése szempontjából hangsúlyozza a regionális szint 
jelentőségét tekintettel a szereplők – például az egyetemek, az állami kutatóintézetek, a 
kkv-k és az iparágak – egymáshoz való közelségére, szorgalmazva a régiók közötti 
tudásátadási partnerségeket és a jó gyakorlatok cseréjét; ezzel összefüggésben sürgeti a 
Bizottságot, hogy az érdekelt felek teljes körű mozgósítása, valamint az Európai 
Beruházási Bankkal folytatott megerősített együttműködés révén és egy állandó 
iparpolitikai munkacsoport keretében hajtson végre beruházásokat innovációs 
klaszterekbe és hálózatokba (beleértve a kis és közepes méretűeket is);

15. felszólít ezért a régiókban rendelkezésre álló tudományos és technológiai ismeretek 
összehangolt kihasználására és gazdagítására, különösen a kulcsfontosságú technológiák 
terén, továbbá a versenyklaszterekre vonatkozó politika további ösztönzésére;

16. kitart amellett, hogy a regionális struktúrák tevékenyen vegyenek részt az európai ipar 
megerősítésében; ennek alapján úgy véli, hogy növelni kell az innovációs klaszterek és 
hálózatok pénzügyi támogatását, különösen a kulcsfontosságú technológiák terén annak 
érdekében, hogy összehangoltan elősegítsék a tudásátadást, a kutatást, az ismeretek 
fejlesztését és az infrastruktúrákat;

17. hangsúlyozza, hogy a regionális különbségek felerősödése a kutatási és fejlesztési 
potenciál tekintetében olyan probléma, amelyet nem csupán a kohéziós politika, hanem a 
kutatási és innovációs politika keretében is igyekezni kell megoldani; e tekintetben a 
kutatásra szánt finanszírozás kiegészítéseként kéri az ugyanezen operatív programokon 
belüli források átcsoportosítását az innováció támogatására és a kutatások eredményeinek 
piaci megoldásokban való, a társadalmat szolgáló alkalmazásának megkönnyítése 
érdekében;

18. rámutat, hogy a megfelelő digitális infrastruktúrák és innovatív technológiák fokozatos 
bevezetése alapvetően fontos az Unió régiói és iparágai versenyképességének növelése 
szempontjából; hogy a IKT-szektor kulcsszerepet játszik a többi iparág 
termelékenységének növelésében; hogy a nagy átviteli kapacitású, korszerű 
kommunikációs infrastruktúrákat elsősorban a rosszul ellátott területeken kell kiépíteni; 
valamint hogy ez az intézkedés hozzájárulhat az állami és magánberuházásoknak kedvező 
környezet kialakításához, és főleg segíthet a vállalkozások digitális jártassága 
színvonalának növeléséhez;

19. hangsúlyozza a kiegyensúlyozott és fenntartható erőforrás-hatékonysági terv, valamint az 
integrált és liberalizált európai uniós energiapiac létrehozásának irányába mutató 
intézkedések, mint olyan eszközök fontosságát, amelyek versenyképes ipari stratégia felé 
orientálják az uniós iparágakat; rámutat, hogy az Uniónak ezt kihívásként kell kezelnie, és 
következésképpen arra kell törekednie, hogy az egyes régiók objektív lehetőségein 
alapuló, regionális innovációs politikát dolgozzon ki, különösen a fenntartható iparpolitika 
területén; hangsúlyozza, hogy a nyersanyagokra és segédanyagokra, valamint az 
energiaellátás biztonságára és a közlekedésre vonatkozó környezetvédelmi normáknak a 
peremterületek és a központi térségek közötti távolság növelése helyett fokozniuk kellene 
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a társadalmi, gazdasági és területi kohéziót, különös figyelmet fordítva a legkülső 
régiókra, a szigetekre és szükségleteikre; kéri ezért, hogy e régiókban olyan iparpolitikát 
alakítsanak ki, amely támogatja e régiók legnagyobb lehetőséget magukban hordozó 
szektorait, többek között az idegenforgalmat, a megújuló energiákat valamint a tengeri és 
a mezőgazdasági ágazathoz kapcsolódó kutatási és innovációs tevékenységeket;

20. kitart amellett, hogy a vállalkozások általános környezete állandóan változik, és ezzel 
összefüggésben úgy véli, hogy megfelelő beruházásokra van szükség annak érdekében, 
hogy a jelenlegi és jövőbeli problémák megoldására való tekintettel a közlekedés, a 
kommunikáció és az energia területén fejlesszék és kiigazítsák az infrastruktúrákat és a 
szolgáltatásokat.

21. megjegyzi, hogy az uniós iparra vonatkozó integrált stratégiának a képesítéshiány 
megszüntetésére kellene összpontosulnia; ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
összehangolt kezdeményezésekre van szükség az információterjesztés és az ún. „STEM” 
tantárgyak (tudomány, technológia, mérnöki tudományok és matematika) valamennyi 
szinten történő oktatásának javítása érdekében, ugyanakkor elő kell segíteni további 
összehangolt és célzott felsőbb szintű képesítéseket; hangsúlyozza, hogy globális 
megközelítésre van szükség a megújuló energiákkal, a tiszta ipari folyamatokkal és a 
közlekedéssel kapcsolatos szakmai képesítések javítása érdekében; sürgeti a tagállamokat, 
hogy egyetemi programjaikba és más felsőoktatási képzéseikbe illesszenek be 
vállalkozóknak szóló szakképesítéseket is; felhívja a figyelmet arra, hogy az Európai 
Szociális Alapot az ipar folyamatosan fejlődő igényeihez kell igazítani;

22. hangsúlyozza, hogy a tagállamok a kereskedelempolitikák viszonosságának elve révén 
megfelelőbb módon képesek fenntartható és igazságos fejlődést elérni az iparban; 
megjegyzi, hogy a regionális hálózati struktúrákat és versenyképes klasztereket nem 
befolyásolhatják kedvezőtlenül a kkv-kat különösen sújtó, egymástól eltérő kereskedelmi 
szabályok és rendelkezések;

23. felhívja a figyelmet az ipari fejlődésben fennálló regionális különbségekre, és kéri, hogy 
ezek maradéktalanul szerepeljenek az új, fenntartható iparpolitikában; sürgeti továbbá a 
Bizottságot, hogy fogadjon el integrált, többszintű irányítási megközelítést, és ismételten 
hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni az európai térségek egymástól eltérő társadalmi 
és gazdasági körülményeit, valamint a kreatív és innovatív képességek és a vállalkozási 
kedv terén jelentkező eltéréseket;

24. hangsúlyozza az idegenforgalmi ágazat fontosságát az Európai Unióban, amely a világon 
az első számú turisztikai úti cél, továbbá bizonyos régiókban, amelyekben az 
idegenforgalom a legfontosabb gazdasági tevékenység; támogatja az Európai Bizottság 
arra irányuló stratégiáját, hogy a minőséget, a fenntarthatóságot és Európa mint turisztikai 
cél imázsának erősítését szolgáló intézkedésekkel javítsa az idegenforgalmi ágazat 
versenyképességét;

25. hangsúlyozza, hogy a globalizáció korában az európai iparpolitika hatékonyságát csak a 
jól szervezett, többszintű irányítás biztosíthatja. 
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