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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. üdvözli az „Iparpolitika: a versenyképesség erősítése” című bizottsági közleményt 
(COM(2011)0642), valamint a versenyképességre gyakorolt hatás ellenőrzéséről szóló 
bizottsági munkadokumentumot;

2. rámutat arra, hogy a kis- és középvállalkozásokra (kkv-k) a gazdasági növekedés, 
valamint a társadalmi és területi kohézió erősítése révén elengedhetetlen szerep hárul az 
EU 2020 stratégia célkitűzéseinek elérésére irányuló erőfeszítésekben; megállapítja, hogy 
a gazdasági és pénzügyi válság drámai hatást gyakorolt számos kkv helyzetére és 
kilátásaira, és sürgős szükség van a finanszírozáshoz való hozzáférésre;

3. felszólítja az Európai Tanácsot, hogy a következő programozási időszakra is tartsa fenn a 
kohéziós politika költségvetését, mivel a strukturális és kohéziós alapok a növekedés és 
munkahelyteremtés, az európai gazdaság versenyképességének fokozása és a kkv-k 
támogatása szempontjából az EU leghatékonyabb eszközei közé tartoznak;

4. hangsúlyozza a közvetlenül a kkv-kkal foglalkozó különböző európai, nemzeti és 
regionális politikák közötti hatékonyabb koordináció és szinergia szükségességét; rámutat 
annak szükségességére, hogy a kkv-k támogatására szolgáló jelenlegi kezdeményezések 
és pénzügyi eszközök egységesebbek legyenek, valamint kiegészítsék egymást; 
hangsúlyozza, hogy csökkenteni kell a széttöredezettséget, valamint az erőforrások 
európai, regionális és nemzeti szinten történő fokozottabb egyesítése és összehangolása 
érdekében össze kell vonni a kkv-k pénzügyi támogatási rendszereit;

5. hangsúlyozza, hogy a strukturális alapoknak saját tőke, garanciák és hitelek formájában 
továbbra is finanszírozást kell biztosítaniuk a kkv-k számára, és hangsúlyozza, hogy el 
kell kerülni a bonyolult adminisztratív eljárásokat, valamint az irányító hatóságok és a 
közvetítő szervezetek által alkalmazott rendelkezések közötti jelentős különbségeket;

6. felszólítja a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat, hogy a szakpolitikák 
általános hatékonyságának garantálása érdekében saját szintjükön alkalmazzák a Bizottság 
által szorgalmazott eszközöket, így például a versenyképességre gyakorolt hatás 
ellenőrzését, az alkalmassági vizsgálatokat és a kkv-teszteket.


