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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. A digitális átállás és a szén-dioxid-
semleges gazdaságra való átállás különböző stratégiák elfogadásához vezetett
annak érdekében, hogy jobb keretfeltételeket biztosítsanak az uniós ipar számára.
A Covid19-világjárvány és az ukrajnai háború nyomán új gondolatok születtek a
gazdasági helyreállításról, az újjáépítésről és az ellenálló képesség kiépítéséről.

JOGALAP

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (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, a védelemmel 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”; és (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 az uniós 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
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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 októberében a
Bizottság „A Közösség lisszaboni programjának végrehajtásáról: Politikai keretek az
EU gyáriparának megerősítésére - egy integráltabb iparpolitikai megközelítés felé”
című közleménye (COM(2005) 0474) első alkalommal állapított meg ágazatközi
és ágazati kezdeményezések konkrét munkaprogramján alapuló integrált uniós
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.
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 törekedett.
A „Felkészülés a jövőre: közös stratégia kidolgozása a kulcsfontosságú
alaptechnológiákkal kapcsolatban” című közleményében (COM(2009) 0512) a
Bizottság kijelentette, hogy az EU a 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.
C. Az Európa 2020 stratégiától az új iparstratégiáig
2010-ben 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 „Integrált iparpolitika a globalizáció korában” (COM(2010)0614) és az „Új
munkahelyekhez szükséges új készségek” (COM(2008) 0868). Az Európai Bizottság
2011-ben 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.
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2012-ben a Bizottság közleményt adott ki „Erősebb európai ipart a növekedés
és a gazdasági fellendülés érdekében – az iparpolitikáról szóló közlemény
frissítése” címmel (COM(2012) 0582), amelynek célja az innovációba való befektetés
támogatása, különös tekintettel hat, jelentős lehetőségekkel rendelkező kiemelt
területre (fejlett gyártási technológiák a tiszta termelés érdekében; kulcsfontosságú
alaptechnológiák; biotermékek; fenntartható ipari és építőipari szakpolitika és
nyersanyagok; tiszta járművek és hajók; és intelligens hálózatok).
2014 -ben a Bizottság közzétette „Az európai ipar reneszánszáért” című közleményét
(COM(2014) 0014). Ez a közlemény az ipari hanyatlás folyamatának visszafordítását
és azt a célt állította középpontba, hogy 2020-ra a gyártási tevékenységek a GDP 20%-
át tegyék ki. 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 helyezte középpontba és
az ehhez kapcsolódó kihívásokkal foglalkozott, 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 az volt, hogy számos európai innovatív vállalkozó számára
minden lehetőséget megadjon világelső vállalatok létrehozásához.
Az olyan iparágak, mint az IKT, az acél, a cement, a textilipar és a vegyipar
szerepeltek a kulcsfontosságú intézkedések átfogó ütemtervében, amelyet 2019-ben
az „Európai zöld megállapodás” című bizottsági közleménnyel (COM(2019) 0640)
vezettek be, amelynek célja az ipar mozgósítása a tiszta és körforgásos gazdaság
érdekében. Az alakuló éves munkaprogramról szóló, 2020 januárjában közzétett
közleményében (COM(2020) 0037) a Bizottság hangsúlyozta, hogy az EU digitális
vezető szerepét az európai adatstratégia és a mesterséges intelligenciáról szóló fehér
könyv fogja megerősíteni. 2020 márciusában a Bizottság előterjesztette az „Új európai
iparstratégia” című közleményt (COM(2020) 0102), hogy segítse az európai ipart a
klímasemlegesség és a digitális vezető szerep felé történő kettős átmenetben, valamint
erősítse Európa versenyképességét és stratégiai autonómiáját.
E stratégia elindítása azonban egybeesett a Covid19-világjárvány kezdetével, és
megelőzte a NextGenerationEU kidolgozását. Emiatt a stratégia szerzői nem
tudták figyelembe venni a pandémia uniós iparágakra gyakorolt hatását. A
Covid19-világjárványnak az ipari ellátási láncokra és az EU versenyképességére
gyakorolt hatásaira válaszul a Parlament elfogadta a Covid19-pandémia és annak
következményei elleni összehangolt uniós fellépésről szóló, 2020. április 17-i
állásfoglalását[1]. 2020. november 25-én az európai parlamenti képviselők felkérték a
Bizottságot, hogy nyújtson be felülvizsgált ipari stratégiát.
A Bizottság ezért 2021 májusában aktualizálta az európai iparstratégiát, különös
tekintettel az uniós egységes piac rezilienciájára, az EU kulcsfontosságú stratégiai
területeken fennálló függőségeire, a kis- és középvállalkozások (kkv-k) és az induló
vállalkozások támogatására, valamint a zöld és digitális átállás felgyorsítására.
2020 szeptemberében a Bizottság már elfogadott egy, a kritikus fontosságú
nyersanyagokra vonatkozó cselekvési tervet, amely magában foglalta a stratégiai

[1]HL C 316., 2021.8.6., 2. o.
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technológiák és ágazatok számára 2030-ra és 2050-ra felhasználható kritikus
fontosságú nyersanyagokra vonatkozó előretekintő tanulmányt.
2021 februárjában a Bizottság előterjesztette a polgári, a védelmi és az űripar közötti
szinergiákról szóló cselekvési tervet (COM(2021) 0070) Európa technológiai előnyének
további erősítése és ipari bázisának támogatása érdekében. Célja az európai innováció
megerősítése a védelem, az űrkutatás és a polgári felhasználás határterületén lévő
technológiák – például a felhő, a processzorok, a kibermunka, a kvantumtechnológiák
és a mesterséges intelligencia – bomlasztó potenciáljának feltárása révén.
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: kohéziós politika,
Horizont Európa, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, valamint a vállalkozások
versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő uniós program (COSME).
Emellett az európai beruházási terv és az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA)
2020-ig legalább 500 milliárd euró mozgósítását célozta 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 „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 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.

[2]HL C 199. E, 2012.7.7., 131. o.
[3]HL C 131. E, 2013.5.8., 87. o.
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— 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
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 acélipar fontosságát
az ipari értékláncokban, így a gépjárműiparban, az építőiparban, valamint a gép-
és villamosiparban.

— 2016. június 9-i állásfoglalása[7] az európai vasúti beszállító ipar
versenyképessége és globális vezető szerepe fenntartásának szükségességéről;

— 2017. szeptember 12-i állásfoglalása az európai űrstratégiáról[8];

— 2019. február 12-i állásfoglalása[9] a mesterséges intelligenciára és a robotikára
vonatkozó átfogó európai iparpolitikáról;

— 2020. április 17-i állásfoglalása[10] a Covid19-világjárvány és annak
következményei elleni küzdelemre irányuló összehangolt uniós fellépésről;

— 2020. június 18-i határozata a digitális korban a mesterséges intelligenciával
foglalkozó különbizottság létrehozásáról, valamint feladatainak, létszámának és
hivatali idejének meghatározásáról[11];

— 2020. november 25-i állásfoglalása az új európai iparstratégiáról[12];

— 2022. szeptember 15-i állásfoglalása a frissített új európai iparstratégia
végrehajtásáról: a kiadások és a politika összehangolása[13].

Kristi Polluveer
09/2022

[4]HL C 227. E., 2013.8.6., 16. o.
[5]HL C 482., 2016.12.23., 89. o.
[6]HL C 93., 2017.3.24., 59. o.
[7]HL C 86., 2017.3.6., 140. o.
[8]HL C 337., 2018.9.20., 11. o.
[9]HL C 449., 2020.12.23., 37. o.
[10]HL C 316., 2021.8.6., 2. o.
[11]HL C 362., 2021.8.9., 189. o.
[12]HL C 425., 2021.10.20., 43. o.
[13]Elfogadott szövegek, P9_TA(2022)0329.
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