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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. üdvözli a 2007–2013-as időszakra szóló új kohéziós politika és a lisszaboni menetrend 
közötti szoros kapcsolatot, elégedetten állapítja meg, hogy a kohéziós politikára 
előirányzott 347 milliárd EUR összeg több mint 65%-át a lisszaboni stratégiához, például 
innovációhoz, kutatáshoz és humán tőkéhez kapcsolódó kiadásokra különítették el;

2. üdvözli, hogy a tagállamok előnyben részesítik a kutatási és fejlesztési (K&F) és 
innovációs beruházásokat, amely összesen 86 milliárd eurónyi összeget tesz ki; 
hangsúlyozza az innováció regionális dimenziójának fontosságát; üdvözli, hogy a teljes 
összeg több mint felét a vállalkozások innovatív kapacitásának javítására szolgáló 
beruházásokra fordítják;

3. kifejezi súlyos aggodalmát azzal kapcsolatosan, hogy viszonylag korlátozott pénzösszeg 
áll rendelkezésre az éghajlatváltozás kezelését célzó és az energiahatékonyságot javító, 
illetve a megújuló energiákra irányuló cselekvésekre; meggyőződése, hogy sokkal több 
beruházásra van szükség e téren; úgy véli, hogy – a strukturális alapok félidős 
felülvizsgálata fényében – szigorúbb európai uniós útmutatókat és megnövelt pénzügyi 
forrásokat kell elkülöníteni e célok teljesítése érdekében, és különösen a strukturális 
finanszírozás legalább 5%-át a meglévő otthonok energiahatékonyságának javítására kell 
költeni; e tekintetben felkéri a Bizottságot, hogy kövesse nyomon a 2008. október 9–10-i 
versenyképességi tanácsülés energiahatékonyságról szóló következtetéseit; kiemeli, hogy 
a megújuló energiák kulcsszereppel és jelentős fejlődési potenciállal bírnak az európai 
uniós régiókra nézve, mind a munkahelyteremtés, mint a fenntartható helyi fejlődés 
tekintetében; e tekintetben felkéri a Bizottságot, hogy fontoljon meg minden lehetőséget 
12, szénmegkötésre és -tárolásra alkalmas bemutató erőmű 2015-ig történő felépítésének 
finanszírozására és időben tegye meg javaslatait;

4. úgy véli, a transzeurópai hálózatra elkülönített pénzügyi források nem elégségesek, 
miközben elengedhetetlenül fontosak lennének a belső energiapiac létrehozása érdekében;

5. úgy véli, az iparpolitikát támogatni kell a strukturális alapok révén az EU és a tagállamok 
versenyképességének növelése érdekében; ezért támogatja, hogy a kohéziós politika 
prioritásnak tekinti az üzleti potenciál felszabadítását, különösen a KKV-k 
vonatkozásában;

6. hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni az új tagállamok sajátos igényét az alapvető 
infrastrukturális fejlődésbe való beruházás iránt, amely a lisszaboni célok elérésének 
előfeltétele;

7. úgy véli, hogy a versenyképességi pólusoknak a strukturális alapok felhasználásával 
történő fejlesztése alapvető fontosságú, mivel megfontolandó potenciált jelentenek a jól 
fizetett munkahelyek megteremtésében és a növekedés fokozásában, ugyanakkor 
csökkentik a nagyvárosi agglomerációkra nehezedő nyomást; e tekintetben üdvözli az 
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URBAN program folytatását, és úgy véli, hogy a városi területek felélesztése és az 
elavuló városi infrastruktúrák helyreállítása szükséges;

8. hangsúlyozza az együttműködési kapacitás és a rendelkezésre álló források hatékony 
felhasználása összehangolásának fontosságát, beleértve a bevált gyakorlatok cseréjét, a 
tájékoztató kampányokat, a közös cselekvéseket, az új technológiák cseréjét és 
partnerségek kialakítását, mivel ez a már meglévő együttműködési programok 
eredményes végrehajtását eredményezi és különösen növelné az új tagállamok 
támogatásbefogadási képességét;

9. hangsúlyozza, hogy különleges programok kidolgozása és alkalmazása szükséges azon 
régiókban, amelyekben az uralkodó ipari tevékenységek hanyatlóban vannak, 
támogatandó azon gazdasági helyreállítási tevékenységeket, amelyek jelentősen 
növelhetik a szolgáltató ágazat súlyát a gazdaságban;

10. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politikát a vidéki területekre is kell irányítani, hiszen a 
területi kohéziót csak a város/vidék egyensúly javításával lehet elérni;

11. úgy véli, hogy legtöbb esetben a népességi kérdések alapvető kihívást jelentenek a 
tagállamok számára a fogyó és korosodó népesség összefüggéseiben; hangsúlyozza, hogy 
ezt az aspektust a Bizottság COM(2008)0301 közleménye nem tárgyalja kellőképpen;

12. úgy véli, hogy a források elosztásának átláthatósága és az alapok esetleges 
kedvezményezettjei információkhoz való hozzáférésének megkönnyítését szolgáló 
adminisztrációs egyszerűsítés fontos előfeltételek a kohéziós politika átfogó céljainak 
eléréséhez;
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