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AZ EU IPARPOLITIKÁJÁNAK ÁLTALÁNOS ELVEI

Az EU iparpolitikájának célja, hogy javítsa az európai ipar versenyképességét, ezáltal
biztosítva, hogy az ipar fenntartsa Európa fenntartható növekedése és foglalkoztatása
hajtóerejeként betöltött szerepét. Számos stratégia került elfogadásra az uniós ipar jobb
keretfeltételeinek biztosítására, a legutóbbit „Az európai ipar reneszánszáért”című, 2014.
januári közlemény írja le.

JOGALAP

Az EUMSZ 173. cikke.

CÉLKITŰZÉSEK

Az iparpolitika jellegéből adódóan horizontális, célja pedig az ipar versenyképességének
kedvező keretfeltételek biztosítása. Jól illeszkedik számos egyéb uniós szakpolitikához is,
így a kereskedelemmel, a belső piaccal, a kutatással és innovációval, a foglalkoztatással,
a környezetvédelemmel és a közegészségüggyel kapcsolatos szakpolitikákhoz. Az EU
iparpolitikája különösen arra irányul, hogy a tagállamok: (1) „felgyorsítsák az ipar
alkalmazkodását a strukturális változásokhoz”; (2) „ösztönözzék egy olyan környezet
kialakítását, amely az Unió egész területén kedvez a kezdeményezéseknek és a vállalkozások –
különösen a kis- és középvállalkozások – fejlődésének”; (3) „ösztönözzék egy olyan környezet
kialakítását, amely kedvez a vállalkozások közötti együttműködésnek”; (4) „elősegítsék
az innovációs, kutatási és technológiafejlesztési politikákban rejlő ipari lehetőségek jobb
kihasználását” (az EUMSZ 173. cikke).

EREDMÉNYEK

A. Bevezetés
Az EU iparpolitikájának eszközei – amelyek megegyeznek a vállalkozáspolitika eszközeivel
– olyan általános feltételek megteremtését célozzák, amelyek keretében a vállalkozók és a
vállalkozások kezdeményezéseket tehetnek, és hasznosíthatják ötleteiket és lehetőségeiket.
Mindazonáltal az iparpolitikának figyelembe kell vennie az egyes ágazatok sajátos igényeit
és jellemzőit. Az európai versenyképességről szóló éves jelentés általánosságban elemzi az
európai gazdaság erősségeit és gyengeségeit, illetve részletesen kitér az európai iparra, valamint
ágazatközi és ágazati politikai kezdeményezések elindítója lehet.
B. Egy integrált iparpolitika felé
Míg az 1980-as és 90-es években az uniós intézmények főleg az egységes piac létrehozását
helyezték előtérbe, a gazdasági és monetáris unió kialakítása és az Unió bővítése nyomán
az iparpolitikára irányult a figyelem. 2005. júliusában a Bizottság „A Közösség lisszaboni
programjának végrehajtásáról: politikai keretek az EU gyáriparának megerősítésére - egy
integráltabb iparpolitikai megközelítés felé” című közleménye (COM(2005)0474) első

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0474:FIN:hu:PDF
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alkalommal állapított meg ágazatközi és ágazati kezdeményezések konkrét munkaprogramján
alapuló integrált iparpolitikai megközelítést.
A Bizottság 2008. évi, „A fenntartható fogyasztásról, termelésről és iparpolitikáról szóló
cselekvési terv” című közleményének (COM(2008)0397) az volt a célja, hogy olyan integrált
intézkedéscsomagot állítson össze, amely – az európai gazdaság versenyképességének javítása
mellett – elősegíti a fenntarthatóbb fogyasztást és termelést. E kedvező körforgás megvalósítása
érdekében a cselekvési terv különféle politikai eszközök alkalmazására tett javaslatot. Így
például azt javasolta, hogy a fogyasztói keresletet egy egyszerűsített címkézési keretrendszer
révén a fenntarthatóbb fogyasztás irányába kell terelni.
A nem energetikai hasznosítású nyersanyagok fenntartható kínálatának az EU gazdasága
számára történő biztosítása terén fennálló kihívásokra válaszul a Bizottság elindította a
„Nyersanyag-politikai kezdeményezést” (COM(2008)0699), amely a harmadik országok
erőforrásaihoz való hozzáférés egyenlő feltételeinek, az EU-n belüli nyersanyag-kitermelés jobb
keretfeltételeinek és az elsődleges nyersanyagok felhasználása csökkentésének az erőforrás-
hatékonyság növelése és az újrahasznosítás elősegítése révén való biztosítására törekszik.
Egy ezt követő bizottsági közlemény (COM(2011)0021) e kezdeményezés végrehajtásának
megerősítését javasolta.
A „Felkészülés a jövőre: közös stratégia kidolgozása a kulcsfontosságú alaptechnológiákkal
kapcsolatban” című közleményében (COM(2009)0512) a Bizottság kijelentette, hogy az EU
a jelenlegi politikai keretén belül ösztönözni fogja a kulcsfontosságú alaptechnológiák (KET)
alkalmazását, továbbá egy, a közös hosszú távú stratégia kidolgozásért felelős magas szintű
szakértői csoport (HLG) felállítását javasolta. A csoport végleges jelentésében 11 szakpolitikai
ajánlást fogalmazott meg a kulcsfontosságú alaptechnológiák Európában való fejlesztésére és
alkalmazására.
C. Az Európa 2020 stratégia és az „Iparpolitika a globalizáció korában”
2010 márciusában a Lisszaboni Stratégia helyébe az Európa 2020 stratégia („Európa 2020:
az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” (COM(2010)2020) lépett. Az
új stratégia hét kiemelt kezdeményezést javasolt, melyek közül négy különösen fontos az EU
iparágainak versenyképesebbé tétele szempontjából: az „Innovatív Unió” (COM(2010)0546),
az „Európai digitális menetrend” (COM(2010)0245), az „Iparpolitika a globalizáció korában”
(COM(2010)0614) és az „Új munkahelyekhez szükséges új készségek” (COM(2008)0868).
Az „Iparpolitika a globalizáció korában” című kiemelt kezdeményezés 10, az európai ipari
versenyképesség előmozdítását célzó fellépésre összpontosít, így nagyobb hangsúlyt fektet az
olyan tényezőkre, mint a kkv-k növekedése, illetve a nyersanyag-ellátás és gazdálkodás.
Az Európai Bizottság 2011. október 14-én elfogadott „Iparpolitika: A versenyképesség
erősítése” (COM(2011)0642) című közleménye mélyreható szerkezeti reformokra szólított fel,
valamint koherens és összehangolt szakpolitikák kialakítására valamennyi tagállamban az EU
gazdasági és ipari versenyképességének növelése és a hosszú távú, fenntartható növekedés
előmozdítása érdekében. A közlemény számos kulcsfontosságú területet nevezett meg, ahol
nagyobb erőfeszítésre van szükség: gazdasági szerkezetátalakítás; ipari innovációkészség;
fenntarthatóság és erőforrás-hatékonyság; üzleti környezet; az egységes piac; valamint kkv-k.
2012. október 10-én a Bizottság közleményt adott ki (COM(2012)0582) „Erősebb európai
ipart a növekedés és a gazdasági fellendülés érdekében – az iparpolitikáról szóló közlemény
frissítése” címmel, amelynek célja az innovációba való befektetés támogatása, különös
tekintettel hat, jelentős lehetőségekkel rendelkező kiemelt területre (intelligens gyártási
technológiák a tiszta termelés érdekében, kulcsfontosságú alaptechnológiák, bioalapú termékek,
fenntartható ipari és építőipari szakpolitika és nyersanyagok, tiszta járművek és hajók, és

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=celex:52008DC0397
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0699:FIN:hu:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0021:FIN:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:52009DC0512
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52010DC2020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0546&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:HU:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0868:FIN:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0642&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:HU:PDF
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intelligens energiahálózatok). Ez a közlemény a jobb piaci feltételek, a finanszírozáshoz és a
tőkéhez való hozzáférés, a humán tőke és a képességek szükségességét is hangsúlyozta, mint
az ipari versenyképesség előmozdításának eszközeit.
2014 januárjában a Bizottság közzétette „Az európai ipar reneszánszáért” című közleményét
(COM(2014)0014). Ez a közlemény az ipari hanyatlás folyamatának visszafordítását és azt
a célt állítja középpontba, hogy 2020-ra a gyártási tevékenységek a GDP 20%-át tegyék ki.
A Bizottság álláspontja szerint az Európai Uniónak ahhoz, hogy új beruházásokat vonzzon
és jobb üzleti környezetet teremtsen, koherensebb szakpolitikákra van szüksége a belső
piac területén, beleértve az európai infrastruktúrát is, így az energiát, a közlekedést és az
információs hálózatokat, valamint az árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos infrastruktúrákat
is. A közlemény azt is megemlíti, hogy jobb együttműködésre van szükség a jó minőségű
közigazgatás, a kereskedelem, a kutatás és a nyersanyagok területén.
Ezt a szakpolitikát 2016-ban kiegészítették „Az európai ipar digitalizálása – a digitális
egységes piac előnyeinek teljes körű kiaknázása” című közleménnyel (COM(2016)0180),
amely a digitális transzformációt helyezi középpontba és az ehhez kapcsolódó kihívásokkal
foglalkozik, így a finanszírozással, az IKT-szabványosítással, a nagy adathalmazokkal és a
készségekkel. Emellett a 2016-ban indított „Az induló és a növekvő innovatív vállalkozásokat
érintő kezdeményezés” (COM(2016)0733) célja, hogy számos európai innovatív vállalkozó
számára minden lehetőséget megadjon világelső vállalatok létrehozásához.
D. Uniós támogatási programok
Jelenleg számos, sokféle területre kiterjedő szakpolitika, program és kezdeményezés járul
hozzá az EU iparpolitikájához. A költségvetési kerettel rendelkező kezdeményezések közé
tartoznak többek között az alábbiak (fontossági sorrendben): kohéziós politika, Horizont 2020,
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, valamint a vállalkozások versenyképességét és a
kis- és középvállalkozásokat segítő uniós program (COSME), amelyek kollektív költségvetése
csaknem eléri a 200 milliárd eurót. Emellett az európai beruházási terv és az Európai Stratégiai
Beruházási Alap (ESBA) 2020-ig legalább 500 milliárd euró mozgósítását célozza magán- és
állami beruházások keretében. E programokban és kezdeményezésekben visszatérő prioritást
képeznek a kkv-k és az innováció.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

Az EK-Szerződés maastrichti módosításai első alkalommal foglalkoztak az iparpolitika
kérdéseivel, amely eredmény a Parlament kezdeményezéseinek volt köszönhető, hiszen a
Parlament segítette az acélágazat átstrukturálásának ösztönzését, valamint dinamikusabb
iparpolitikát szorgalmazott. Azóta az Európai Parlament számos olyan állásfoglalást fogadott
el, amely tovább erősítette az uniós iparpolitikát. A legutóbbiak közé tartoznak az alábbiak:
— az Európa 2020 stratégiáról szóló, 2010. június 16-i állásfoglalása[1] határozottan

támogatta az iparpolitikát, és egy erős, versenyképes és diverzifikált európai ipari bázis
fenntartásának és fejlesztésének kedvező környezet létrehozására tett javaslatot. Felhívta
továbbá a figyelmet arra, hogy az Európa 2020 stratégiának nyilvánosságra kell hoznia a
fenntartható, energiahatékony gazdaságra való átállás költségeit és hasznait;

— az „Iparpolitika a globalizáció korában” című, 2011. március 9-i állásfoglalása[2]

hangsúlyozta az európai ipar 2020-ra elérendő céljaira vonatkozó átfogóbb elképzelés
kialakításának fontosságát, mivel a szabályozás hosszú távú kiszámíthatóságát és a

[1]HL C 236. E, 2011.8.12., 57. o.
[2]HL C 199. E, 2012.7.7., 131. o.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0014&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0180&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0733&from=HU
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stabilitást alapvető fontosságúnak tekinti a beruházások vonzása szempontjából. A
Parlament különösen azt szorgalmazta a Bizottságnál, hogy fektessen nagyobb hangsúlyt
az ipari megújulásra, a versenyképességre és a fenntarthatóságra, valamint hogy dolgozzon
ki egy ambiciózus, ökohatékony és zöld, uniós iparpolitikai stratégiát;

— az új készségek és munkahelyek menetrendjéről szóló, 2011. október 26-i állásfoglalása[3]

fontosnak tartotta, hogy a kutatóintézetek és az ipar közötti szorosabb együttműködés
alakuljon ki, valamint hogy az ipari vállalatok a kutatásba és fejlesztésbe irányuló
beruházásai ösztönzésben és támogatásban részesüljenek. A Parlament az oktatásba,
kutatásba és az innovációba való beruházások növelésére, a kiválósági központok
támogatására és a fiatalok mobilitásának előmozdítására, valamint az innovatív
vállalkozások növekedését ösztönző körülmények kialakításának támogatására szólított
fel;

— az Európai Uniónak a polgárok szolgálatában álló űrstratégiájáról szóló, 2012. január
19-i állásfoglalása[4] hangsúlyozta a kutatási és innovációs stratégia fontosságát az
űrpolitikában, ami biztosítaná a technológiai előrelépést, az ipari fejlődést, és az Unió
versenyképességét, valamint munkahelyeket teremtene az Európai Unióban;

— az „Európa újraiparosítása a versenyképesség és a fenntarthatóság javítása érdekében”
című, 2014. január 15-i állásfoglalása[5] értékelte az európai ipar jelenlegi helyzetét, és
számos intézkedést javasolt a jelenlegi kihívások kezelésére. Ez az állásfoglalás támogatta
„Az ipar újjászületése a fenntartható Európa érdekében” (RISE) stratégiát, melynek célja
az innováció folytatása egy új ipari forradalom kibontakozása érdekében;

— a versenyképes és fenntartható európai acéliparra vonatkozó cselekvési tervről szóló, 2014.
február 4-i állásfoglalásában[6] hangsúlyozta az acéliparnak az ipari értékláncokban, így
a gépjárműiparban, az építőiparban, valamint a gép- és villamosiparban elfoglalt jelentős
pozícióját. Az állásfoglalás továbbá felszólított a versenyképes, gazdasági növekedést és
álláshelyeket biztosító európai acéltermelés megőrzésére;

— 2016. június 9-i állásfoglalása[7], az európai vasúti beszállító ágazat versenyképességének
és globális vezető szerepének fenntartását célozta.

Frédéric Gouardères / Susanne Horl
09/2017

[3]HL C 131. E, 2013.5.8., 87. o.
[4]HL C 227E., 2013.8.6., 16. o.
[5]HL C 482., 2016.12.23., 89. o.
[6]HL C 93., 2017.3.24., 59. o.
[7]Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0280.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0280
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