
PA\834081HU.doc PE450.689v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Regionális Fejlesztési Bizottság

2010/2095(INI)

11.10.2010

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az iparpolitikáról a globalizáció korában
(2010/2095(INI))

A vélemény előadója: Francesco De Angelis



PE450.689v01-00 2/4 PA\834081HU.doc

HU

PA_NonLeg



PA\834081HU.doc 3/4 PE450.689v01-00

HU

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. úgy véli, hogy az „uniós iparpolitika a globalizáció korában” csak akkor érheti el céljait, 
ha megvizsgálja azt, hogy a közösségi politikák milyen mértékben igazodnak az európai 
régiók és helyi iparágaik előtt jelenleg és az elkövetkezendő években álló jövőbeli 
kihívásokhoz; ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy folytatni kell a népesedési, 
éghajlati és energetikai változások elemzését regionális vonatkozásaik tekintetében, 
figyelembe véve az ezen változások által az elkövetkezendőkben okozott lehetséges 
regionális egyenlőtlenségeket, amelyek ennél fogva hatással vannak az uniós iparágak 
homogén növekedésére;

2. megjegyzi, hogy ipari piacunk túlnyomó része kis- és középvállalkozásokból áll, ezért az 
európai iparágak jövőjéről szóló integrált stratégiának elsősorban a területi kohézió 
kulcsát jelentő kkv-kra kell fokozottan összpontosítania;

3. hangsúlyozza a kisvállalkozói intézkedéscsomag (Small Business Act) végrehajtásának 
fontosságát, amely eszközt jelent az adminisztratív terhek csökkentésére és kkv-k belső 
piaci szerepének előmozdítására; üdvözli a finanszírozási lehetőségekhez való 
hozzáféréssel kapcsolatos állandó kkv-fórum létrehozását, és az Unión belüli kkv-
finanszírozással kapcsolatos integrált stratégiát sürget;

4. 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 igazságos és fenntartható 
ipar Európa-szerte alapvető fontosságú a munkavállalók jövője szempontjából;

5. 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 kidolgozandó integrált ipari stratégia szükségességére 
a jobb jogalkotási stratégiában foglalt rendelkezéseknek megfelelően;

6. 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;

7. 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 az ezen eszközök közötti szinergiák felkutatásának 
szükségességét, és sürgeti az e pénzügyi eszközökre elkülönített költségvetés növelését;

8. megjegyzi, hogy a kutatást és az innovációt a leghatékonyabban a szereplőkhöz – például 
az egyetemekhez, állami kutatóintézetekhez vagy az iparhoz – közeli regionális szinten 
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kezelik, ami elősegíti a régiók közötti tudásátadási partnerségeket és a jó gyakorlatok 
cseréjét; ezzel összefüggésben sürgeti a Bizottságot, hogy az Európai Beruházási Bankkal 
folytatott megerősített együttműködés révén és egy állandó iparpolitikai munkacsoport 
keretében hajtson végre beruházásokat innovációs klaszterekbe és hálózatokba;

9. 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;

10. hangsúlyozza a kiegyensúlyozott és fenntartható erőforrás-hatékonysági terv fontosságát 
mint olyan eszközt, amely versenyképes ipari stratégia felé orientálja az uniós ipart, és 
ezáltal fokozza ipari szektorunk más olyan piacokhoz – például az Egyesült Államokhoz 
vagy Kínához – viszonyított versenyképességét, amelyek nagy ívű célokat határoztak meg 
környezetbarát termékek esetében; hangsúlyozza, hogy a nyersanyagokra és 
segédanyagokra, valamint az energiaellátás biztonságára vonatkozó környezetvédelmi 
normáknak a legkülső és a központi térségek közötti távolság növelése helyett fokozniuk 
kellene a területi kohéziót, különös figyelmet fordítva a peremtérségekre és 
szükségleteikre;

11. megjegyzi, hogy az uniós iparra vonatkozó integrált stratégiának a kkv-ket és a különböző 
iparágakat sújtó képesítéshiány megszüntetésére kellene összpontosulnia; ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy összehangolt kezdeményezésekre van szükség 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; sürgeti a tagállamokat, hogy 
egyetemi programjaikba és más felsőoktatási képzéseikbe illesszenek be vállalkozóknak 
szóló szakképesítéseket is; felhívja a figyelmet arra, hogy felül kell vizsgálni az Európai 
Szociális Alapot az ipar által meghatározott, felülvizsgált, képességre vonatkozó 
követelményeknek megfelelően;

12. hangsúlyozza, hogy a tagállamok a kereskedelempolitikák viszonosságának elve révén 
megfelelőbb módon képesek fenntartható és igazságos növekedést elérni az iparban; 
megjegyzi, hogy a regionális hálózati struktúrákat és versenyképes klasztereket nem 
befolyásolhatják kedvezőtlenül az egymástól eltérő kereskedelmi szabályok és 
rendelkezések;

13. 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 a háromféle térség (konvergencia, átmeneti és 
versenyképes) különböző társadalmi és gazdasági körülményeit, valamint a kreatív és 
innovatív képességek és a vállalkozó kedv terén jelentkező eltéréseket.


