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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
javaslatokat:

A. mivel a belföldi ipar a növekedés, az export, az innováció, a társadalmi jólét és a 
fellendülés motorja az EU-ban; mivel a Covid19-világjárvány, amely példátlan 
társadalmi-gazdasági válságot okozott, az iparágak áthelyeződése révén az értékláncok 
felbomlását idézte elő, és megmutatta, hogy az EU nem rendelkezik nyitott stratégiai ipari 
autonómiával a gazdaság létfontosságú ágazataiban; mivel azonban a világjárvány során 
megnyilvánult az EU régióinak ellenálló képessége is a társadalmi kihívásokra való 
innovatív reagálás terén;

B. mivel az uniós kkv-k ösztönzik a versenyt az egységes piacon, és döntő szerepet játszanak 
az Unió iparában, mivel ők alkotják a gazdaság gerincét és motorját; mivel a világjárvány 
súlyosan érintette általában véve a kkv-kat és különösen a szociális gazdaságban működő 
vállalkozásokat, amelyek súlyos likviditási válsággal szembesültek; mivel a kkv-knak 
ezért támogatásra és ösztönzésre van szükségük annak érdekében, hogy innovatív, 
környezetbarát, minőségi és biztonságok munkahelyeket teremthessenek a környezeti 
fenntarthatóságra, illetve egy digitalizáltabb és ellenállóbb gazdaságra való átállás során 
az Unió minden régiójában, amit inkább a termelő ágazatok ösztönzése révén kell elérni, 
mintsem azok kárára; mivel e cél elérésére az egyik lehetőség a Stabilitási és Növekedési 
Paktumon belül meglévő rugalmasság kihasználása lehet;

C. mivel az új európai iparstratégia kulcsfontosságú szerepet fog betölteni egy zöldebb, 
digitalizáltabb és ellenállóbb gazdaság megteremtésében; mivel egy olyan szemlélet, 
amely figyelembe veszi a helyi sajátosságokat – például az intelligens szakosodás révén –, 
segíti a régiókat egy olyan környezet létrehozásában, ahol az innovatív ipari 
ökoszisztémák növekedhetnek és fejlődhetnek, és erősíti az ipar, a kkv-k, a 
kutatóközpontok, a helyi közösségek és más helyi és regionális szereplők, valamint a 
nemzeti érdekelt felek közötti kapcsolatokat;

1. emlékeztet arra, hogy az EU iparának jövője attól függ, hogy a gazdaság mennyire 
igazodik az európai zöld megállapodásban – azaz az EU új növekedését és fenntartható 
fejlődését biztosító útitervben – meghatározott elvekhez, hozzájárulva ennek során a 
Párizsi Megállapodás célkitűzéseihez, az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz és a 
digitális gazdaságra való átálláshoz (digitális menetrend); emlékeztet arra, hogy ezek az 
elvek azt a célt is szolgálják, hogy egybegyűjtsék a polgárokat, településeket, régiókat és 
tagállamokat, valamint a vállalkozásokat (különösen a kkv-kat) és egyéb érdekelt feleket 
egy fenntartható és ezáltal nemzetközi szinten versenyképes ipari ágazat kialakítása 
érdekében, a régiókat is beleértve, a méltányos és igazságos átállás megvalósítása során, 
egyúttal ösztönözve a régiók közötti kohéziót annak érdekében, hogy senki ne maradjon 
le;

2. hangsúlyozza, hogy a hagyományos gyártásra – ezen belül kiemelten a kutatásra, az 
innovációra és az innovatív technológiák bevezetésére –, a fenntartható, megfizethető és 
biztonságos energiarendszerre való áttérésre, valamint a munkavállalók oktatására, át- és 
továbbképzésére (különösen a kkv-k esetében) irányuló beruházásoknak az Unió ipari 
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növekedésének hajtóerejét kell képezniük, erősítve az EU régiói közötti társadalmi, 
gazdasági és területi kohéziót és együttműködést, és tiszteletben kell tartaniuk a régiók 
egyedi jellemzőit és sokféleségét, lehetővé téve számukra a méltányos, fenntartható, 
ellenállóképes, nemek szempontjából kiegyensúlyozott és inkluzív gazdasági növekedés 
megvalósítását mind a városi, mind a vidéki területeken; hangsúlyozza, hogy az uniós 
iparstratégiának különös figyelmet kell fordítania a legkülső régiókban és más, természeti 
vagy demográfiai hátrányokkal küzdő régiókban felmerülő kihívásokra, amint azt az 
EUMSZ 349. és 174. cikke körvonalazza;

3. hangsúlyozza, hogy a kkv-knak az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) 
keretében történő támogatása során a követendő cél többek között az innovatív, digitális 
és tudásalapú gazdasági átalakulás, valamint a méltányos átállás egy környezetbarát, 
energia- és erőforrás-hatékony, diverzifikált és szén-dioxid-semleges EU megteremtése 
érdekében, amely összekapcsoltabb és összetartóbb, és valamennyi régiójában törekszik 
biztosítani a hosszú távú, fenntartható foglalkoztatást a gazdasági növekedés és a meglévő 
iparágak diverzifikálása révén, az ipar versenyképességén keresztül, csökkentve 
ugyanakkor az iparágak áthelyezésének negatív gazdasági és társadalmi hatásait;

4. ismét megerősíti, hogy az állami és magánszektornak fontos új szerepet kell betöltenie a 
méltányos átállás elősegítésében azáltal, hogy előmozdítja a környezetbarát, méltányos és 
hatékony energetikai átalakulást, a zöld és kék beruházásokat, a körforgásos gazdaságot, a 
hulladékgazdálkodást is beleértve, az energia- és erőforrás-hatékonyságot, a meglévő 
erőforrások felelős felhasználását, az élelmezésbiztonságot és a digitális átállást (ezáltal 
pedig az ipari versenyképességet), valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, 
az éghajlatváltozás hatásainak csökkentését és ennek megfelelően a kockázatmegelőzést 
az EU valamennyi régiójában; emlékeztet az innovatív közbeszerzésre vonatkozóan 
benyújtott javaslatokra, valamint arra, hogy a gazdasági növekedés és a tisztább 
gazdaságra való átállás támogatása érdekében elő kell segíteni a hosszú távú 
közberuházásokat és a köz- és magánszféra közötti együttműködést;

5. üdvözli a Next Generation EU helyreállítási eszközt, amelynek célja erős kohéziós és 
iparpolitikák kidolgozása a helyreállítás finanszírozása és a legsürgetőbb helyreállítási 
jellegű igények kielégítése érdekében; megjegyzi ugyanakkor, hogy az EU kohéziós 
politikájának elegendő finanszírozásra van szüksége az esb-alapokból ahhoz, hogy 
valamennyi uniós régióban ösztönözze a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót a 
gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése révén, megvalósítsa a pozitív 
konvergenciát, és támogassa a fenntartható és az éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens fejlődést a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása és visszafordítása 
érdekében; elismeri továbbá, hogy az esb-alapok minden régióban szerepet játszhatnak az 
intelligens szakosodáshoz és a digitális átálláshoz szükséges készségek és kapacitások 
fejlesztésében;

6. úgy véli, hogy az EU-nak törekednie kell egy olyan ipari stratégia és termelés 
megőrzésére és fejlesztésére, amely az adott geopolitikai környezetben biztosítja Európa 
stratégiai autonómiáját, a költségek csökkentését, valamint az alapvető termékek és 
felszerelések polgárok számára való hozzáférhetőségét és eljuttatását az egységes piacon; 
további erőfeszítésekre szólít fel annak garantálása érdekében, hogy erős európai 
értékláncokat alakítsanak ki a harmadik országoktól való függés csökkentése érdekében a 
kulcsfontosságú stratégiai ágazatokban, továbbá biztonságos és magas minőségű termékek 
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álljanak rendelkezésre a gyártás európai régiókba való visszahelyezése és az ipari 
létesítmények áthelyezése során; ezzel összefüggésben határozottan úgy véli, hogy 
sürgősen szükség van a lineáris gazdaságról a körforgásos gazdaságra való áttérésre;

7. fenntartja, hogy az Unió legkésőbb 2050-ig történő, klímasemleges gazdaságra való 
méltányos átállása érdekében a karbonintenzív régiókban az új vagy átalakított ipari 
termelésbe történő beruházásoknak hosszú távú közfinanszírozásban kell részesülniük a 
Méltányos Átállást Támogató Alapból, valamint az esb-alapokból származó jelentős 
pénzügyi támogatás révén, ezáltal segítve az energiaszegénység és a szociális dömping 
felszámolását és a kibocsátás csökkentését, egyúttal biztosítva, hogy senki ne maradjon le; 
emlékeztet arra, hogy az európai zöld megállapodásról szóló, 2020. január 15-i 
állásfoglalásában1 a Parlament hangsúlyozta, hogy az EU éghajlati és fenntarthatósági 
céljainak elérése érdekében minden ágazatnak növelnie kell a megújuló energia 
használatát és fokozatosan ki kell vezetnie a fosszilis tüzelőanyagok közvetlen és 
közvetett támogatását az EU-ban és az egyes tagállamokban;

8. úgy véli, hogy a Covid19-világjárvány következtében az EU-nak a tagállamokkal együtt 
segítenie kell megóvni az Unió gazdasági, termelési és társadalmi struktúráját, ipari és 
közigazgatási ágazatait, valamint polgárait, akiket a válság súlyosan érintett mind 
egészségük, mind pedig a hosszú távú gazdasági visszaesés következményei 
szempontjából; úgy véli, hogy tanulni kell ebből a válságból, különösen ami az 
értékláncok megóvását illeti a kulcsfontosságú ágazatokban, például az egészségügyi 
felszerelések területén; emlékeztet annak fontosságára, hogy a kkv-k kapjanak célzott 
figyelmet a helyreállítási szakasz intézkedéseinek kedvezményezettjei között; megjegyzi, 
hogy a finanszírozáshoz való könnyebb és rugalmasabb hozzáférés biztosítani fogja a 
gyors talpraállást;

9. hangsúlyozza, hogy az új iparstratégiában prioritásként kell kezelni a régiók támogatását 
iparágaik diverzifikálása során, a beruházások és az innováció ösztönzését, valamint a 
helyi és regionális gazdaságok ellenálló képességének átalakítását és megerősítését ipari 
hanyatlásuk és elnéptelenedésük megállítása érdekében; megjegyzi, hogy egy helyi alapú 
iparpolitika testreszabott megközelítést tesz lehetővé, amely a meglévő komparatív 
előnyökön alapuló politikát hoz létre, és támogatja a vállalkozásokat a csúcstechnológiai 
ágazatok felé történő elmozdulásban; úgy véli, hogy az esb-alapoknak az olyan „hiányzó 
vállalkozókat” (fiatalok, nők, idősek és fogyatékossággal élők) is meg kell célozniuk, akik 
vállalkozói potenciálja még nincs teljesen kiaknázva; ismételten hangsúlyozza, hogy a 
társadalmi kohézió növeléséhez és az egyenlőtlenségek csökkentéséhez alapvető 
fontosságú e munkavállalói kategóriák vállalkozói kapacitásának fejlesztése a munkaerő-
piaci részvétel egy erőteljes formájaként;

10. úgy véli, hogy egy iparstratégia csak megfelelően működő egységes piac és szociális 
párbeszéd mellett lehet sikeres, amelyben részt vesz az üzleti szféra, a szakszervezetek, a 
nem kormányzati szervezetek, a nemzeti, regionális és helyi hatóságok, valamint más 
érdekelt felek is; hangsúlyozza, hogy fontos létrehozni egy egyszerűsített és koherens 
finanszírozási környezetet a kutatás-fejlesztéstől egészen a piaci elterjedésig, európai, 
nemzeti és regionális szinten, különösen az esb-alapok tekintetében, a finanszírozási 
eszközökre vonatkozó szabályok egyszerűsítése, harmonizálása és komplementaritása 

1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0005.
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(például az Európai horizonttal) útján; továbbá ösztönzi az iparvezérelt innovációs 
projektekhez nyújtott uniós, nemzeti, regionális és magánfinanszírozás közötti 
szinergiákat, különösen a pénzeszközök folyamatos felhasználása és a kölcsönös 
inspiráció támogatása érdekében, az intelligens szakosodást alkalmazva az erőfeszítések 
koordinálásának, a hatékonyság növelésének, a bürokrácia csökkentésének és az átfedések 
elkerülésének vezérelveként.
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