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I. A jelentés politikai jelentősége

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 173. cikke megállapítja: „Az Unió 
és a tagállamok biztosítják az uniós ipar versenyképességéhez szükséges feltételek meglétét.” 
Az Európai Unió ipari ágazata mindig is a munkahelyteremtés, a növekedés és az innováció 
előmozdításának hajtóerejeként működött az Unió valamennyi régiójában.

Mivel az Európai Unió eredete az Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK) 1952. évi 
megalakulásához vezethető vissza, az uniós tagállamok hosszú ideje tartó szoros 
együttműködése az ipari innováció támogatásában azóta is alakítja az Európai Uniót. Bár az 
elmúlt 50 év során az EU ipari ágazata visszafejlődött, az még mindig az EU GDP-jének 
hozzávetőlegesen 16%-át teszi ki.

Azonban több régió virágzásához évtizedeken keresztül hozzájáruló számos hagyományos 
iparág, mint például a szén-, acél-, textil- vagy gépipar hanyatlásának következtében az 
Európai Unió sok régiója manapság hasonló problémákkal szembesül. Számos uniós régió 
ezért a régi ipari területeik átalakítását támogató uniós finanszírozástól függ. 

II. Kutatási kérdések

A saját kezdeményezésű jelentés az ipari területek regionális stratégiáival kapcsolatos három 
fő kutatási kérdésre összpontosít:

 A (régi) iparosodott régiókban hol van a legnagyobb szükség regionális 
finanszírozásra?

 A strukturális változtatások megvalósítására milyen sikeres regionális stratégiák 
léteznek?

 Milyen szerepet játszik ebben az uniós finanszírozás?

III.  A saját kezdeményezésű jelentés körvonalai

A saját kezdeményezésű jelentés négy részből áll:

 A. Az ipari ágazat és az iparpolitika jelentősége
 B. A gazdasági, társadalmi és ökológiai kihívások elemzése
 C. A strukturális alapokról és a Kohéziós Alapról szóló rendeletek értelmében nyújtott 

uniós közfinanszírozás
 D. Következmények az Európai Unió régiói számára

A. Az ipari ágazat és az iparpolitika jelentősége

– Miért fontos az európai ipari ágazat további fejlesztése
– Az ipari ágazat fontos szerepe a növekedésben
– Az iparpolitika fontos szerepe az ipari ágazat fejlesztésében
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B. A gazdasági, társadalmi és ökológiai kihívások elemzése

– A gazdasági alap újrafogalmazása a gazdasági kihívásokkal való szembenézés érdekében
– Új szociális készségek szükségessége a társadalmi kihívások kezelése érdekében
– Ökológiai problémák – pl. szennyezés – vizsgálata, az ökológiai kihívásokon való 
felülkerekedés érdekében
– A régi iparosodott területeken megvalósuló befektetések előtt álló, elsősorban pénzügyi 
jellegű akadályok

C. A strukturális alapokról és a Kohéziós Alapról szóló rendeletek értelmében nyújtott uniós 
közfinanszírozás

– A strukturális alapokról és a Kohéziós Alapról szóló rendeletek értelmében nyújtható 
pénzügyi lehetőségek elemzése 
– Annak hangsúlyozása, hogy a régi iparosodott területek átalakítása az állami beruházásoktól 
függ
– Az uniós közfinanszírozás felhasználásának bevált gyakorlatait bemutató példák

D. Következmények az Európai Unió régiói számára

– A városi dimenzióhoz való kapcsolódás a város különböző területeken való újrafogalmazása 
érdekében (technológia, klaszterek, energia, innováció)
– Intelligens szakosodás mint a régi iparosodott területek átalakításának lehetséges eszköze
– Alkalmazott példák az ipari területekre irányuló regionális és helyi stratégiákkal kapcsolatos 
városi tapasztalatokra (Manchester, Essen, Lille, Bilbao)

IV.  A saját kezdeményezésű jelentés körvonalai

Az előadó szerint elsősorban olyan régi iparosodott régiókra kell összpontosítani, amelyek 
különösen ki voltak téve a hagyományos iparágakat az elmúlt évtizedekben sújtó komoly 
hanyatlásnak.  Az előadó egyrészt az Európai Unió különböző régióiban található régi ipari 
területek szükségleteit szeretné elemezni, másrészt szeretne bemutatni az Európai Unió 
különböző régióiról készített esettanulmányokat annak érdekében, hogy tanulni lehessen az 
azt bemutató bevált gyakorlatokból, hogy hogyan ösztönözte az EU által finanszírozott
iparpolitikai megközelítés a folyamatban levő átalakulási folyamatot.

Az Európai Unió gazdasági, társadalmi és ökológiai kihívásainak leírása és elemzése során az 
előadó arra vonatkozóan mutat be ötleteket, hogyan lehet ezekkel a kihívásokkal 
szembenézni, illetve jól strukturált és jól előkészített regionális stratégiák segítségével 
felülkerekedni a régi iparosodott területek problémáin.  Annak ellenére, hogy tagadhatatlanul 
minden régiónak megvan a maga sajátossága és nincs kész terv az ipari területekre irányuló 
regionális stratégiára, a saját kezdeményezésű jelentés igyekszik rámutatni azokra a közös 
jellemzőkre, amelyekkel valamennyi régi iparosodott régió rendelkezik. Ily módon az előadó 
arra igyekszik választ találni, hogy lehet-e azonos politikai megközelítést alkalmazni rájuk.

Az előadó továbbá megvizsgálja a különböző politikai eszközöket, amelyeket a regionális 
politika kínál a régi iparosodott területek kihívásainak megválaszolásához. A saját 
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kezdeményezésű jelentés azt igyekszik feltárni, hogy az uniós közfinanszírozás milyen 
szerepet játszik a bemutatott példákban, illetve milyen szerepet játszhat a régi iparosodott 
régiók átalakítására irányuló lehetséges jövőbeli kísérletekben.

Végül az előadó azt igyekszik bemutatni, hogy olyan régi ipari örökséggel rendelkező városok 
esetében, mint Manchester, Essen, Lille és Bilbao, hogyan tudja az uniós finanszírozás 
elősegíteni az ipari területek strukturális változtatásait, illetve hogy a bemutatott pédákból 
milyen következtetéseket lehet levonni.


