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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. fenntartja, hogy az ipari szektor továbbra is a növekedés, az innováció és a fenntarthatóság 
egyik fő motorja, és hangsúlyozza, hogy ezt az ágazatot súlyosan érintették az elhúzódó 
gazdasági válság következményei; rámutat, hogy a jelenlegi össztermelés 10%-kal 
elmarad a válság előttitől, és hogy az ipari szektorban több mint 3 millió álláshely szűnt 
meg;

2. súlyos aggodalmának ad hangot a pénzügyi és gazdasági visszaesés következményei 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 határozott szakpolitikai intézkedések és az új uniós ipari „forradalom” 
támogatását célzó megfelelő pénzügyi erőforrások biztosítása nélkül ez a drasztikus 
visszaesés nemcsak az EU teljesítményére gyakorol majd súlyos negatív hatást, hanem a 
társadalmi és területi kohézióra is;

3. hangsúlyozza, hogy a jövőbeli kohéziós politika azon fő uniós politikák egyike lesz, 
melyek az ipari innováció ösztönzését célozzák a fenntartható energiával, az 
éghajlatváltozással és az erőforrás-hatékonysággal 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 
iparpolitikával történő újraiparosításához;

4. kiemeli, hogy a nemzeti reformprogramokban egyértelmű ipari versenyképességi 
szakpolitikai stratégiákat kell meghatározni egy olyan célirányosabb megközelítésen 
keresztül, amely magában foglalja prioritások meghatározását a következők tekintetében: 
a finanszírozáshoz való hozzáférés megkönnyítése; a K+F és az oktatás támogatása; az 
ügyintézés egyszerűsítése; a munkát terhelő adók csökkentése; infrastrukturális fejlesztés; 
továbbá valamennyi érdekelt fél fokozottabb regionális és helyi szintű bevonása, és a kkv-
k és a vállalkozók határozott támogatása; úgy véli, hogy a különböző kormányzati szintek 
és az érdekeltek között összehangoltabb megközelítés jöhet létre, ha a javasolt területi 
megállapodásokat beépítik a partnerségi megállapodásokba;

5. 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 
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;
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6. 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; hangsúlyozza, hogy szükséges és fontos lenne a széles 
körben alkalmazott és az EU által a világpiacon is megvédett európai szabványok 
kidolgozása, hogy az európai vállalkozásoknál végrehajtott innovatív intézkedések ne 
jelentsenek hátrányt e cégeknek, hanem inkább váljanak fokozatosan globális normává;

7. úgy véli, hogy a vissza nem térítendő támogatások mellett a kölcsönöknek, a kockázati 
tőkének, a biztosítékoknak és a pénzügyi tervezés egyéb formáinak jelentősebb szerepet 
kell játszaniuk; felszólít a pénzügyi eszközök megfelelő használatára a pénzügyi 
támogatások különböző – közvetlen és közvetett – formái, különösen a kkv-k számára 
elérhető támogatások kombinálása révén, a finanszírozáshoz való testre szabottabb 
hozzáférés lehetővé tétele érdekében;

8. úgy véli, hogy a jelenlegi pénzügyi, gazdasági és szociális válságban az általános 
növekedési stratégia részeként elengedhetetlen az állami és a magánberuházás; ezzel 
összefüggésben támogatja az állami támogatások rendszerének átfogó reformját, amely a 
szociális és gazdasági szempontokat fokozottabban figyelembe vevő megközelítésre épül.


