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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, hogy bár az ipari szektort súlyosan érintették a jelenlegi gazdasági válság 
következményei, az továbbra is kétségkívül Európa egyik legfontosabb ütőkártyája 
nemzetközi szinten, valamint az Európa 2020 stratégia növekedésre, 
munkahelyteremtésre, innovációra, kutatásra, fejlesztésre, fenntarthatóságra és 
versenyképességre vonatkozó célkitűzéseinek egyik fő motorja; rámutat, hogy a jelenlegi 
ipari össztermelés 10%-kal elmarad a válság előttitől, és hogy az ipari szektorban több 
mint 3 millió álláshely szűnt meg; figyelmeztet ugyanakkor arra a veszélyre, hogy 
növekszik a kifejezetten a fenntartható fejlődés igényeit szolgáló szakmai készségekkel 
bíró munkaerő hiánya;

2. aggodalmát fejezi ki az ipar jelentős leépítése miatt, amely a közelmúltban sok 
hagyományosan jelentős európai ipari zónát érintett; álláspontja szerint az egykori ipari 
régiók nagymértékben hozzájárulhatnak az újraiparosításhoz; e tekintetben rámutat, hogy 
a közvélemény figyelme elfordult a volt ipari régióktól, és hogy tekintettel az egyedi 
kihívásokra, elégséges beruházási lehetőséget kell a konkrét regionális fejlesztési 
stratégiák rendelkezésére bocsátani; ezzel összefüggésben támogatja az ún. „re-shoring” 
kezdeményezéseket, amelyek a termelés és a szolgáltatások harmadik országokból való 
visszatelepítésére irányulnak;

3. súlyos aggodalmának ad hangot a pénzügyi és gazdasági visszaesés következményei, a 
beruházások csökkenése és az EU-n belüli fokozódó egyenlőtlenségek miatt, különösen 
ami a régiók közötti különbségeket illeti a termelékenység, a versenyképesség és a 
prosperitás tekintetében; rámutat, hogy létfontosságú a határozott szakpolitikai 
intézkedések meghozatala és a megfelelő pénzügyi erőforrások biztosítása a fenntartható 
Európát szolgáló ipar újjáélesztésének támogatása érdekében, mely többek között 
kulturális és kreatív iparágakra és olyan új technológiákra épülne, mint a nanotechnológia, 
a biotechnológia és a  mikroelektronika; fenntartja, hogy ezen intézkedések hiányában az 
ipari termelés drasztikus visszaesése nemcsak az EU teljesítményére gyakorol majd súlyos 
negatív hatást, hanem a társadalmi és területi kohézióra is, valamint tovább mélyülhet az 
Unió és a csúcstechnológia összpontosulásának más területei, vagyis az Egyesült Államok 
és a BRIC-országok közötti technológiai szakadék;

4. hangsúlyozza, hogy a jövőbeli kohéziós politika azon fő uniós politikák egyike lesz, 
melyek az intelligens szakosodás révén megvalósuló ipari innováció ösztönzését célozzák 
a fenntartható energiával, az éghajlatváltozással, valamint az anyagi és emberi erőforrások 
hatékony felhasználásával kapcsolatos kihívások kezelése érdekében; úgy véli ezért, hogy 
a majdani kohéziós politika és az európai strukturális és beruházási alapok támogatása 
nélkülözhetetlen az EU és régiói valóban korszerű iparpolitika révén történő 
újraiparosításához, mely politikának inkluzívnak, fenntarthatónak, energetikailag 
hatékonynak és nagymértékben versenyképesnek kell lennie; felszólít a kohéziós politika 
és a Horizont 2020 programok közötti hatékonyabb koordináció és szinergiák 
biztosítására regionális innovációs inkubátorok létrehozása és az innováció regionális 
szinten való kiteljesítése érdekében;
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5. hangsúlyozza, hogy az európai ipar magas fokú szakosodása érdekében minden egyes 
régió és ágazat regionális iparfejlesztési stratégiájának tervezésekor figyelembe kell venni 
a régiók jellegzetességeit és egyedi adottságait;

6. rámutat, hogy a határ menti régiókban gyakran ugyanazokkal az ipari kihívásokkal 
szembesülnek a határ mindkét oldalán, a közös területi jellegzetességekből kifolyólag; 
felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és a helyi és regionális hatóságokat, hogy 
dolgozzanak ki a határokon átnyúló lakossági körzeteknek megfelelő léptékű, határokon 
átívelő klaszterek kialakítását célzó, határokon átnyúló iparátalakítási stratégiákat és 
közös képzési és munkahely-teremtési stratégiákat;

7. kiemeli, hogy mind uniós szinten, mind a nemzeti reformprogramokban egyértelmű ipari 
versenyképességi szakpolitikai stratégiákat kell meghatározni egy olyan célirányosabb 
területi és stratégiai megközelítésen keresztül, amely magában foglalja prioritások 
meghatározását a következők tekintetében: a finanszírozáshoz és a mikrohitelekhez való 
hozzáférés megkönnyítése, a K+F támogatása, oktatás, szakképzés és élethosszig tartó 
tanulás, az ügyintézés egyszerűsítése és kapacitásépítés a cégek lehető legalacsonyabb 
költségek melletti működésének lehetővé étele érdekében, egyértelmű környezetvédelmi 
szabályozás, a munkát terhelő adók csökkentése, nagyobb rugalmasság a 
munkaerőpiacon, környezetbarát infrastruktúra fejlesztése, a helyi és regionális hatóságok, 
továbbá valamennyi állami és magánszférabeli érdekelt fél fokozottabb bevonása és 
koordinációja, és a kkv-k, a vállalkozók és a szociális vállalkozások határozott 
támogatása; úgy véli, hogy a különböző kormányzati szintek és az érdekeltek között 
összehangoltabb megközelítés jöhet létre, ha a javasolt területi megállapodásokat és 
eszközöket beépítik a partnerségi megállapodásokba, hogy mindezen szereplők 
koordinálják tevékenységeiket és pénzügyi forrásaikat, és azokat az Európa 2020 stratégia 
céljaira és célkitűzéseire összpontosítsák;

8. úgy véli, hogy Európa újraiparosítását a fiatalok számára új munkahelyek létrehozására 
irányuló erőfeszítéseknek kell kísérniük, amihez feltétlenül biztosítani kell a közösségi 
foglalkoztatási stratégiáknak az európai ipar jövőbeli szükségleteihez való hozzáigazítását, 
a fiataloknak jó minőségű műszaki oktatást nyújtó regionális és nemzeti programok 
elindítását, valamint a fiatalok körében a vállalkozói szellem támogatását az uniós 
alapokhoz és vállalkozási tanácsadáshoz való hozzáférés révén;

9. emlékeztet arra, hogy a regionális gazdaságok kulcsfontosságúak az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés megvalósításához, mivel rendelkeznek a szükséges 
tudással és képességgel a helyi érdekeltek regionális jellemzőkkel összhangban történő 
mozgósítására; megismétli, hogy alapvető fontossággal bír az innovációra és 
fenntarthatóságra vonatkozó menetrendek regionális, nemzeti és európai szintű 
összekapcsolása az intelligens szakosodást segítő erős regionális és nemzeti kutatási és 
innovációs stratégiák (RIS3) kidolgozása révén;

10. úgy véli, hogy ahhoz, hogy az európai strukturális és beruházási alapok célzottabb 
támogatást tudjanak nyújtani egy stratégiai, integrált megközelítés részeként, fenn kell 
tartani az intelligens specializációt segítő regionális innovációs stratégiák (RIS3) 
végrehajtását a majdani kohéziós politika K+F+I célkitűzésének keretében történő 
finanszírozás előzetes feltételének egyik formájaként; rámutat, hogy e RIS3 stratégiák – a 
régiók komparatív előnyei alapján – elő fogják mozdítani a termelékenységfokozó 
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intézkedéseket, és vonzani fogják az állami és a magántőkét a jelentős tőkeáttételi 
hatásnak köszönhetően, ezáltal segíteni fogják a régiókat abban, hogy erőforrásaikat 
néhány kiemelt prioritásra összpontosíthassák az elérhető források hatékonyabb 
felhasználása végett;

11. hangsúlyozza, hogy a nemzeti és regionális hatóságoknak a hosszú távú, fenntartható 
fejlődésre irányuló stratégiáik középpontjába kell helyezniük a gazdasági, társadalmi és 
környezetvédelmi innovációt, melynek hajtóerejét a nagymértékben szakosodott kkv-k és 
iparágak klaszterei által biztosított erős hálózatoknak, ismeretcserének és 
tudásmenedzsmentnek, valamint innovációs ökoszisztémáknak kell adniuk; támogatja az 
ipari parkok nemzeti és helyi hatóságok, gazdasági szereplők és K+F szervezetek közötti 
együttműködés révén történő kialakítását;

12. egyetért a Bizottsággal és a Tanáccsal abban, hogy a belső piacon elért és a harmadik 
országokkal folytatott kereskedelem terén mutatott versenyképesség javításának is 
abszolút elsőbbséget kell adni; felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy segítsék a 
vállalatok és különösen a kkv-k exportját és nemzetközivé válását; hangsúlyozza, hogy 
szükséges és fontos lenne a széles körben alkalmazott és az EU által a világpiacon is 
megvédett európai szabványok kidolgozása – kivált a környezeti és társadalmi 
felelősségvállalás vonatkozásában –, hogy az európai vállalkozásoknál végrehajtott 
innovatív intézkedések ne jelentsenek hátrányt e cégeknek, hanem inkább váljanak 
fokozatosan globális normává, nem utolsó sorban a viszonosság elvének köszönhetően;

13. erősen aggasztja, hogy a gazdasági és pénzügyi válság hátrányosan érinti az uniós régiók 
azon képességét, hogy termelő beruházásokat finanszírozzanak az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés érdekében, ami súlyosan veszélyezteti az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósítását;

14. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a harmadik országokból származó behozatal 
után fizetendő ökológiai és szociális minimumadóra az uniós gyártók által betartandó 
uniós szociális és környezetvédelmi szabványok teljesítése céljából;

15. úgy véli, hogy a vissza nem térítendő támogatások mellett a kölcsönöknek, a kockázati 
tőkének, a biztosítékoknak és a pénzügyi konstrukciók egyéb formáinak jelentősebb 
szerepet kell játszaniuk az uniós ipar versenyképességének biztosításában; felszólít a 
pénzügyi eszközök megfelelő használatára a pénzügyi támogatások különböző –
közvetlen és közvetett – formái, különösen a kkv-k s szociális vállalkozások számára 
elérhető támogatások kombinálása és a köztük lévő szinergiák kiaknázása révén, a 
finanszírozáshoz való testre szabottabb hozzáférés lehetővé tétele érdekében; továbbra is 
úgy véli, hogy jobban össze kell hangolni az egyes uniós politikákat és az Európa 
újraiparosítására fordított finanszírozás különböző forrásait, a 2014–2020 közötti 
időszakra szóló kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási csomagban foglalt 
szabályoknak megfelelően; 

16. a jelenlegi pénzügyi, gazdasági és szociális válságban a fenntartható növekedést célzó 
általános stratégia elengedhetetlen részének tekinti az állami és a magánberuházást; ezzel 
összefüggésben támogatja az állami támogatások rendszerének átfogó reformját, amely a 
szociális és gazdasági szempontokat fokozottabban figyelembe vevő megközelítésre, 
valamint az EUMSZ 101. és 102. cikkében foglalt versenyszabályok rugalmasabbá 
tételére épül; megismétli, hogy fontos nagyobb hangsúlyt fektetni a közkiadások 
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minőségére és hatékonyságára.
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