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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió ipari területeinek regionális stratégiáiról
(2012/2100(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EUMSZ 162. cikkére, amely az Európai Szociális Alap célkitűzéseire 
vonatkozik, és többek között az ipari és a termelési rendszerben bekövetkező 
változásokhoz való alkalmazkodás megkönnyítésének céljára utal,

– tekintettel az EUMSZ 174. cikkére és az azt követő cikkekre, amelyek megállapítják a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió célját és meghatározzák az annak eléréséhez 
szükséges strukturális pénzügyi eszközöket,

– tekintettel az EUMSZ 176. cikkére, amely az Európai Regionális Fejlesztési Alapra 
vonatkozik, és többek között a fejlődésben lemaradt térségek fejlesztésére és strukturális 
alkalmazkodására, valamint a hanyatló ipari térségek átalakítására utal,

– tekintettel az EUMSZ 173. cikkére (XVII. cím), amely az Unió iparpolitikájára 
vonatkozik és többek között az Unió iparának versenyképességére utal, 

– tekintettel a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 
Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és 
a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 
1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló 2011. szeptember 9-i bizottsági javaslatra (COM(2012)0496),

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletben 
szereplő, a kutatás és az innováció számára elkülönített összegek, illetve az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap és a hetedik kutatási és fejlesztési keretprogram egymást 
erősítő hatásainak a városokban és régiókban, valamint a tagállamokban és az Unióban 
való megvalósulásáról szóló, 2010. május 20-i állásfoglalására1,

– tekintettel a kohéziós politikának a lisszaboni és az EU 2020-célkitűzések eléréséhez való 
hozzájárulásáról szóló, 2010. május 20-i állásfoglalására2,

– tekintettel 2010. június 15-i állásfoglalására a Közösség innovációs politikájáról a változó 
világban3,

– tekintettel az EU 2020 stratégiáról szóló, 2010. június 16-i állásfoglalására4,

– tekintettel 2010. október 7-i állásfoglalására az Európai Unió 2013 utáni kohéziós és 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0189.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0191.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0209.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0053.
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regionális politikájáról1,

– tekintettel az „Iparpolitika a globalizáció korában” című, 2011. március 9-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel a Tanács (3057. Versenyképességi Tanács – Belső Piac, Ipar, Kutatás és 
Űrpolitika) 2010. december 10-i „Iparpolitika a globalizáció korában” címmel megtartott 
brüsszeli ülésének következtetéseire, 

– tekintettel a Bizottságnak a „Hatodik helyzetjelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról 
– Kreatív és innovatív régiók” című, 2009. június 25-i helyzetjelentésére 
(COM(2009)0295),

– tekintettel az „Az európai ipar a változó világban – 2009. évi aktualizált ágazati 
áttekintés” című, 2009. július 30-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra 
(SEC(2009)1111),

– tekintettel a „Felkészülés a jövőre: közös stratégia kidolgozása a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákkal kapcsolatban” című, 2009. szeptember 23-i bizottsági közleményre 
(COM(2009)0512),

– tekintettel a Bizottság „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája” című, 2010. március 3-i közleményére (COM(2010) 2020),

– tekintettel „Az Európa 2020 stratégia kiemelt kezdeményezése: Innovatív Unió” című, 
2010. október 6-i bizottsági közleményre (COM(2010) 0546),

– tekintettel az „Integrált iparpolitika a globalizáció korában – A versenyképesség és 
fenntarthatóság középpontba állítása” című, 2010. október 28-i bizottsági közleményre 
(COM(2010)0614),

– tekintettel a Bizottság 2010. november 9-i, „A gazdasági, szociális és területi kohézióról 
szóló 5. jelentésben szereplő következtetések: a kohéziós politika jövője” című 
közleményére (COM(2010)0642),

– tekintettel a Bizottságnak az „Iparpolitika: a versenyképesség erősítése – a tagállamok 
versenyképességi teljesítménye és politikái, 2011. évi kiadás” című, 2011. október 14-i 
közleményére (COM(2011)0642),

– tekintettel „A 2014–2020-as időszakra szóló közös stratégiai keret elemei: az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, a Kohéziós Alap, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap” című, 
2012. március 14-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2012)0061),

– tekintettel „A partnerség elve a közös stratégiai finanszírozási keretet jelentő alapok 
végrehajtásában – a partnerségekre vonatkozó európai magatartási kódex elemei” című, 
2012. április 24-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2012)0106),

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0356.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0093.
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– tekintettel az „Erősebb európai ipart a növekedés és a gazdasági fellendülés érdekében –
Az iparpolitikáról szóló közlemény frissítése” című, 2012. október 10-i bizottsági 
közleményre (COM (2012)0582),

– tekintettel az európai versenyképességi jelentésről szóló, 2012. október 10-i bizottsági 
szolgálati munkadokumentumra (SWD(2012)0299),

– tekintettel az „Az ipari teljesítmény eredménytáblája és a tagállamok versenyképességi 
teljesítménye és politikái” című bizottsági szolgálati munkadokumentumra 
(SWD(2012)0298), 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) „A városrehabilitáció 
integrált megközelítésének szükségessége” című, 2010. május 26-i véleményére1,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az „Integrált iparpolitika a 
globalizáció korában – A versenyképesség és fenntarthatóság középpontba állítása” című 
bizottsági közleményről szóló véleményére (CCMI/083 - CESE 808/2011),

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

A. mivel az „ipar” kifejezés nincsen egyértelműen meghatározva és számos ágazatot magába 
foglalhat, így a feldolgozó ágazatot, a termelő ágazatot, az energiatermelést, a bányászatot 
és a szolgáltatás számos területét; 

B. mivel az EU bruttó hazai termékének (GDP) 16%-át létrehozó ipari ágazat jelentős 
szerepet játszik az Európai Unióban;  mivel a Bizottság úgy véli, hogy az iparban 
teremtett minden 100 munkahely a gazdaság többi területén 60–200 álláshely létrehozását 
teszi lehetővé;

C. mivel a kohéziós és az iparpolitikák kulcsfontosságúak az Európa 2020 stratégia 
ambiciózus célkitűzéseinek megvalósítása szempontjából, és különösen a fenntartható, 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, energiahatékony, versenyképes, tudásalapú  európai 
gazdaság irányába való elmozdulás biztosítása érdekében, amelyben mind a növekedés, 
mind pedig a foglalkoztatást magas szintet ér el;

D. mivel számos korábbi európai ipari régió hasonló problémákkal szembesül, ahol az 
egykori hosszú növekedési időszakokat az utóbbi években súlyos gazdasági hanyatlás 
váltotta fel;

E. mivel az iparpolitika általában az ipar konkrét napi problémáit állítja középpontba, és 
ezért a régiókra kifejtett erőteljes hatását gyakran nem veszik figyelembe;

F. mivel a kutatások rávilágítottak, hogy a korábbi ipari régiók szerkezetátalakítása átfogó 
megközelítést kíván, és az adminisztratív akadályok megnehezíthetik ennek
megvalósítását;  

                                               
1 HL C 21., 2011.1.21., 1. o.
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G. mivel az uniós tagállamok, régiók és városok pénzügyi korlátozásokkal szembesülnek;   
mivel különösen a korábbi ipari bázissal rendelkező területek gyakran nincsenek abban a 
helyzetben, hogy megfelelő pénzeszközöket vonzzanak az átalakításhoz; mivel a 
szerkezetátalakítást és szerkezetváltást segítő uniós finanszírozás nélkülözhetetlen a 
regionális politikai megközelítések támogatásához; 

H. mivel új és innovatív, a megfelelő jogi szakpolitikai keretek és intelligens szakosodási
stratégiák révén elősegített integrált megközelítésekre van szükség a régiók és városok 
abból a célból történő támogatása érdekében, hogy kihasználhassák innovációs 
potenciáljukat, és ipari eszközeiket az újonnan kialakuló iparágak, a szolgáltatások és a 
globális piacok szolgálatába állítsák;

1. rámutat a korábbi ipari területek átalakításának támogatását szolgáló, a strukturális 
alapokon,  a befektetési alapokon, valamint a nemzeti, regionális és önkormányzati 
gazdaságfejlesztési szakpolitikákon keresztül rendelkezésre álló meglévő eszközökre;
ugyanakkor sajnálja, hogy ezek a lehetőségek nem mindig adnak választ az egyes régiókra 
jellemző problémákra;

2. rámutat, hogy a korábbi ipari régiók segítését célzó további támogató intézkedésekre van 
szükség ahhoz, hogy a szóban forgó régiók új fejlesztési utakra találjanak;

3. felszólít az ipari megújulás és a regionális fejlődés integráltabb és rendszerszerű 
megközelítésére, valamint a különféle, az uniós, nemzeti és regionális szintű politikák 
fokozott koherenciájára;

4. hangsúlyozza, hogy az említett – regionális fejlesztés mellett megvalósuló – ipari 
megújulás sikere többek közt a kohéziós politika, a gazdasági kormányzás, a 
versenyképesség, a kutatás és innováció, az energiaügy, a digitális menetrend, az új 
képesítések és munkahelyek stb. területén alkalmazott hatékony szakpolitikák meglétének 
függvénye; 

5. úgy véli, hogy a korábbi ipari régiók előtt az alábbi kihívások állnak:

 a föld fizikai regenerációja;

 a lakóingatlanok és a szociális infrastruktúra újjáélesztése;

 az infrastruktúrának az új iparágak szükségleteit szem előtt tartó felújítása;

 a szociális kompetenciák, képesítések és vállalkozói készség a változó 
munkakörnyezet új követelményeihez való igazításának szükségessége;

 az érintett területek fenntartható rehabilitációja;

 a gazdasági alap és a befektetési feltételek új alapokra helyezése; 

 az ökológiai kérdésekkel összefüggő problémák kezelése;

 a pénzügyi akadályok és a közvetlen finanszírozási lehetőségek hiánya;
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 intelligens szakosodási megoldások kialakítása az ipari területek megújulása és a 
gazdasági diverzifikáció érdekében;

6. úgy véli, hogy az Unió bővítési folyamatának eredményeképpen növekedtek a regionális 
egyenlőtlenségek, a figyelem és a közvélemény pedig így elfordult a konkrét regionális 
fejlesztési stratégiákhoz szükséges elegendő beruházási lehetőségek híján lévő korábbi 
ipari régióktól;

7. felhívja a Bizottságot, hogy értékelje a korábbi ipari régiók jelenlegi helyzetét, azonosítsa 
fő kihívásaikat, emellett pedig nyújtson információkat és iránymutatást e régiók számára 
olyan régiós stratégiák fejlesztése érdekében, amelyek javíthatják e régiók növekedési 
kilátásait;

8. hangsúlyozza, hogy az EU 2020 stratégia céljainak eléréséhez szükség van a gazdaság 
ipari alapjának megerősítésére, valamint hogy a korábbi ipari régiókban elérhető ipari 
örökség és szakértelem pótolhatatlan alapja lehet ennek;

9. megismétli, hogy a regionális fejlesztések új lehetőségeinek keresésében a korábbi ipari 
régiók akkor voltak a legsikeresebbek, amikor ezeket a stratégiákat a múltbeli 
tulajdonságaikra, tapasztalataikra és kapacitásaikra alapozták;

10. úgy véli, hogy a legtöbb korábbi ipari régió hanyatlása részben a monostruktúráktól való 
függésnek köszönhető; úgy véli, hogy ellentétes hatást vált ki, ha pusztán 
monostruktúrákra alapozzák a gazdaságot, és hogy a diverzifikált gazdaság kiemelkedő 
fontosságú alapja a fenntartható növekedésnek és munkahelyteremtésnek;

11. felhívja a Bizottságot, hogy fejlesszen ki a kohéziós és a strukturális alapokat ipari 
szakpolitikai megközelítéssel ötvöző szakpolitikai koncepciókat és eszközöket a korábbi 
ipari régiók modern ipari régiókká történő strukturális átalakításának támogatása céljából;

12. felhívja a Bizottságot, hogy a versenyképesség és a növekedés támogatása érdekében 
hasznosítsa a kohéziós és az ipari szakpolitikák közötti szinergiákat, valamint hogy segítse 
a tagállamok, régiók és városok arra irányuló törekvéseit, hogy alapot találjanak a 
regionális irányítású ipari fejlesztési stratégiákhoz;

13. úgy véli, hogy nincs kész terv az ipari területekre irányuló regionális stratégiákra az Unió 
egészére vonatkozóan, és hogy a regionális stratégiák fejlesztéséhez a helyi és regionális 
megközelítés a leginkább megfelelő; felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a regionális 
gazdasági kutatást a Horizont 2020 kezdeményezésen belül, ami lehetővé teszi 
regionálisan kiigazított stratégiák kialakítását további korábbi ipari régiók esetében;

14. rámutat, hogy figyelembe kell venni a régiók jellegzetességeit a regionális fejlesztési 
stratégiák tervezésekor; ezzel összefüggésben rámutat, hogy a vidéki térségek számára 
léteznek alulról építkező város- és vidékfejlesztési (LEADER) stratégiák, amelyeket 
esetleg városi térségekre is ki lehetne terjeszteni<

15. felhívja a Bizottságot, hogy használja fel más uniós régiók jövőbeli stratégiáinak 
kialakításában az olyan városi térségek (mint például Manchester az Egyesült 
Királyságban, Lille Franciaországban, Essen és a Ruhr-vidék Németországban vagy 
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Bilbao Spanyolországban) esetében szerzett tapasztalatait, ahol az uniós finanszírozás 
hozzájárult a korábbi ipari régiók szerkezetátalakításához és szerkezetváltásához;

16. hangsúlyozza, hogy a korábbi ipari régiók fenntartható újjáélesztése évtizedeket vesz 
igénybe és nagyon költséges, gyakran túllépi a helyi közintézmények igazgatási és 
pénzügyi kapacitásait;

17. kiemeli, hogy az új támogatási időszakra (2014-2020) a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet 99. cikkében javasolt új integrált területi beruházási eszköze lehetőséget adhat a 
közigazgatási határokon átnyúló regionális stratégiák kialakítására;

18. felhívja a tagállamokat, hogy ne írjanak elő túlságosan bonyolult szabályokat a 
kedvezményezettek számára; megismétli, hogy meg lehet szüntetni a belföldi szabályokat, 
ahol vannak uniós szabályok, a kettős vagy ellentmondásos szabályok elkerülése 
érdekében;

19. felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson segítséget a régióknak hosszú távú fejlesztési 
stratégiák kidolgozásában, és hogy adjon számukra iránymutatást a szerkezetátalakítás 
folyamatát támogató alapok felhasználását illetően;

20. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák, hogy a korábbi ipari régiók teljes mértékben fel 
tudják használni a nemzeti és az európai alapokat annak érdekében, hogy az Unió „új ipari 
forradalmat” indíthasson;

21. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a kohéziós politika támogatása jobban 
összpontosítson a régiók ipari szerkezetátalakítására, a következő területeken: vállalati 
innováció és beruházás, társadalmi befogadás, a városfejlesztés integrált megközelítése és 
városi újjáélesztés;

22. felhívja a tagállamokat, hogy támogassák a régiók részvételét az intelligens szakosodás 
folyamatában; megismétli, hogy a sikeresség érdekében a régióknak személyre szabott 
fenntartható fejlesztési stratégiákra van szükségük; megjegyzi, hogy sok esetben a helyi 
közintézmények nem tudják megszerezni s szükséges szakértelmet és tapasztalatot a 
Bizottság és a tagállamok támogatása nélkül;

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamoknak.
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INDOKOLÁS

 Bevezetés és általános elvek

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 korábbi ipari területeik 
szerkezetátalakítását és szerkezetváltását támogató uniós finanszírozástól függ.

Ennek fényében nyilvánvalóvá válik, hogy a pénzügyi és gazdasági válság következtében az 
ágazati szakpolitikák egymagukban nem tudják teljesíteni az Unió iparpolitikája és az EU 
2020 stratégia ambíciózus céljait: egyre fontosabb lesznek a kohéziós politika intézkedéseiből 
származó támogatások.

Az uniós kohéziós politika keretében elérhető alapok ott avatkoznak be, ahol a 
magánbefektetők nem, emellett az iparpolitika és a gazdasági, társadalmi és területi fejlesztést 
hivatott befolyásolni, különösen az elhelyezkedést és a beruházást meghatározó tényezők 
javításával. Támogatja az ipari struktúrák technológiaátadáson és a jövő számára új iparágak 
kifejlesztésén keresztül megvalósuló korszerűsítését is.  

Az előadó ezért az Európai Unió korábbi ipari régiói strukturális átalakításának folyamatára, 
illetve az uniós kohéziós politika ebben játszott szerepére koncentrál. A jelentés ennek 
megfelelően három fő célkitűzést fogalmaz meg:

o a korábbi ipari régiókban hol van a legnagyobb szükség regionális finanszírozásra

o a strukturális változtatások megvalósítására milyen sikeres regionális stratégiák 
léteznek

o hogyan használhatók a kohéziós politika keretében elérhető alapok az ipar 
újjáélesztésének további támogatására

 Az ipari ágazat fontos szerepe a növekedésben és a fejlesztésben

Az előadó elsősorban olyan korábbi ipari régiókra összpontosít, amelyek különösen ki voltak 
téve a hagyományos iparágakat az elmúlt évtizedekben sújtó komoly hanyatlásnak, és 
amelyeknek így különösen szükségük van a támogatásra. Továbbá arra is rámutat, hogy az új 
támogatási időszakra (2014-2020) a közös rendelkezésekről szóló rendeletben javasolt új 
eszközök lehetőséget adhatnak a közigazgatási határokon történő átlépésre és a 
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szerkezetátalakítás folyamatának támogatására. Emellett az előadó felhívja a figyelmet 
számos esettanulmányra, amelyek az ipari szerkezetátalakítást és szerkezetváltást támogató 
kohéziós politikai beavatkozások bevált gyakorlatait mutatják be.  

 Regionális stratégiák kialakítása a korábbi ipari területek számára

Az előadó hangsúlyozza, hogy szükség van támogatásra a korábbi ipari területek regionális 
stratégiáinak kialakítása során. Első lépésként a Bizottságnak értékelnie kell a korábbi ipari 
régiók jelenlegi helyzetét, és elemeznie az előttük álló gazdasági, társadalmi és ökológiai 
kihívásokat. Ez a megközelítés lehetővé teszi az előadó számára, hogy ötleteket mutasson be 
arra vonatkozóan, hogyan lehet ezekkel a kihívásokkal és akadályokkal szembenézni jól 
strukturált regionális stratégiák segítségével.  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 korábbi ipari régió rendelkezik, emellett megoldási javaslatokat is 
megfogalmaz. 

Az előadó továbbá megvizsgálja a különböző politikai eszközöket, amelyeket a kohéziós 
politika kínál a korábbi ipari területek kihívásainak megválaszolásához. A saját 
kezdeményezésű jelentés kiemeli, hogy a korábbi ipari régiók fenntartható újjáélesztése 
nagyon költséges, ezért az uniós közfinanszírozás fontos szerepet játszik a korábbi ipari 
régiók átalakítására irányuló lehetséges jövőbeli kísérletekben.

Végül az előadó ezt azzal mutatja be, hogy hangsúlyozza a korábbi ipari örökséggel 
rendelkező városok – mint például Manchester, Essen, Lille és Bilbao – fejlesztési 
stratégiáinak sikerét.  Rámutat, hogy az Unió bővítési folyamatának eredményeképpen 
növekedtek a regionális egyenlőtlenségek, a közvélemény pedig így elfordult a korábbi ipari 
területektől. 

A figyelem ráirányítása a korábbi ipari területek problémáira, illetve a sikeres átalakítási 
stratégiák példáinak kiemelése támogatja az előadó tervét és e jelentés elkészítésének 
megkezdése előtti elsődleges szándékát, nevezetesen hogy hozzájáruljon a jövőbeli integrált 
területi beruházásnak és a szakpolitikáknak a 2014-2020-as időszakban történő 
megvalósulását támogató döntéshozatali folyamathoz, illetve alakítsa azt. 


