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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 az EU-n belüli növekedés, innováció és társadalmi jólét motorja;

B. mivel az Unióban hagyományosan a kis- és középvállalkozások generálják a 
foglalkoztatás jelentős részét, biztosítva a társadalom és a gazdaság jólétét és virágzását;

1. emlékeztet arra, hogy az EU iparának jövője függ attól, hogy a gazdaság mennyire 
igazodik az európai zöld megállapodáshoz, vagyis az új uniós növekedési politika felé 
vezető, a polgárokat, városokat és régiókat összekapcsoló, a méltányos átállást biztosító 
útitervhez;

2. megjegyzi, hogy az innovatív termelési eszközökre irányuló beruházásoknak elő kell 
segíteniük a kohéziót valamennyi uniós régió között, lehetővé téve számukra a méltányos 
és inkluzív gazdasági növekedést;

3. hangsúlyozza, hogy a kkv-k európai strukturális és beruházási alapokon (esb-alapokon) 
keresztül történő támogatása során a célnak többek között az innovatív és intelligens 
gazdasági átalakulásnak, valamint egy olyan, zöldebb és alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
EU-nak kell lennie, amely összekapcsoltabb módon működik és hosszú távú, fenntartható 
foglalkoztatásra törekszik;

4. újólag megerősíti, hogy a közszektornak fontos új szerepet kell betöltenie a méltányos 
átállás elősegítésében azáltal, hogy előmozdítja a zöld és igazságos energetikai 
átalakulást, a zöld és kék beruházásokat, a körforgásos gazdaságot, az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodást és a kockázatmegelőzést az EU valamennyi régiójában;

5. megjegyzi, hogy az EU kohéziós politikájának megfelelő finanszírozásra van szüksége az 
esb-alapokból a gazdasági, társadalmi és területi kohézió valamennyi uniós régióban 
történő előmozdítása érdekében a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, 
a pozitív konvergencia megvalósítása és a fenntartható fejlődés ösztönzése révén;

6. úgy véli, hogy az EU-nak törekednie kell egy olyan ipari stratégia és termelés 
megőrzésére és fejlesztésére, amely biztosítja Európa stratégiai autonómiáját, valamint az 
alapvető termékek és felszerelések polgárok számára való hozzáférhetőségét és 
eljuttatását, amennyiben azokra igény merül fel az egységes piacon;

7. úgy véli, hogy a méltányos átállás céljainak könnyebb elérése érdekében az esb-alapokból 
nyújtott pénzügyi támogatásnak előnyben kell részesítenie a nagy szén-dioxid-kibocsátású 
régiókban az új vagy átalakított ipari termelésbe történő beruházásokat.


