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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az iparpolitika félidős felülvizsgálatáról – Hozzájárulás az EU növekedési és 
munkahelyteremtési stratégiájához c. dokumentumról
(2007/2257(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak „Az iparpolitika félidős felülvizsgálata – Hozzájárulás az EU 
növekedési és munkahelyteremtési stratégiájához” című közleményére (COM(2007)0374)
és az azt kísérő személyzeti munkadokumentumra (SEC(2007)0917),

– tekintettel a Versenyképességi Tanács 2007. november 22-i és 23-i következtetéseire,

– tekintettel a Bizottságnak „Kis- és középvállalkozások – megoldás a további növekedésre 
és a jobb munkahelyteremtésre – A modern kkv-politika félidős felülvizsgálata” című 
közleményére (COM(2007)0592),

– tekintettel a Bizottságnak „A vezető piaci kezdeményezés Európa számára” című 
közleményére (COM(2007)0860),

– tekintettel a „Politikai keretek az EU gyáriparának megerősítésére – egy integráltabb 
iparpolitikai megközelítés felé” című, 2006. július 5-i állásfoglalására1,

– tekintettel az „Ideje felgyorsítani – a vállalkozások és növekedés Európájának 
létrehozása” című 2006. november 30-i állásfoglalására2,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és 
Monetáris Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményeire
(A6-0000/2008),

A. mivel a Bizottságnak az iparpolitikára vonatkozó félidős felülvizsgálata felméri az
iparpolitika integrált megközelítésének végrehajtásában 2005-ig elért előrehaladást és 
meghatározza az elkövetkező években megteendő intézkedéseket,

B. mivel az EU ipara a magánszektor K+F-fel kapcsolatos kiadásának több mint 80%-át teszi 
ki és az EU ipara által gyártott innovatív termékek teszik ki az EU kivitelének nagyjából 
háromnegyedét, fontos szerepet játszik az EU tudásalapú gazdasággá való átalakulásában,

C. mivel más régiókhoz – például az USA-hoz vagy Ázsiához – képest az EU ipara az 
erőteljes piaci szabályozás miatt még mindig viszonylag lassan igazodik a változó piaci
tényekhez és új technológiai fejleményekhez,

                                               
1  HL C 303. E, .2006.12.13., 646.o.
2  HL C 316. E, 2006.12.22., 378.o.
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D. mivel az olyan tendenciák, mint a globalizáció, a technológiai változás és a fenntartható
fejlődés lényeges, de jelenleg még kiaknázatlan lehetőségeket kínálnak az EU ipara
számára,

1. üdvözli a Bizottságnak az integrált iparpolitika végrehajtásával kapcsolatban megtett 
előrehaladást felülvizsgáló közleményét;

2. megállapítja a mind a horizontális, mind pedig az ágazatspecifikus intézkedések terén 
elért előrehaladást és üdvözli az élelmiszer-feldolgozásra és az elektrotechnikára 
vonatkozó új ágazati kezdeményezéseket;

3. úgy véli, hogy az EU iparpolitikájának legfontosabb szerepe az, hogy létrehozza a 
vállalkozások fejlődésével, az ipari befektetéssel, az innovációval és a 
munkahelyteremtéssel kapcsolatos feltételek megfelelő keretét, különös figyelmet fordítva 
a kis- és középvállalkozások (kkv-k) igényeire;

4. felszólítja a Bizottságot, hogy fokozza a belső piachoz való hozzáférést megnehezítő, 
felesleges igazgatási akadályok megszüntetésére irányuló erőfeszítéseit, egyszerűsítse és 
javítsa a szabályozási környezetet és csökkentse a vállalkozásokra nehezedő igazgatási
terhet többek között annak biztosításával, hogy a Bizottságnak az igazgatási teher 
csökkentésére irányuló cselekvési tervében meghatározott 13, prioritást élvező területtel 
kapcsolatban előrehaladást érnek el, valamint az igazgatási akadályok megszüntetésére 
irányuló, gyorsított intézkedések (fast track) második csomagjának végrehajtásával;

5. sürgeti a tagállamokat, hogy tegyenek előrelépést az igazgatási teher csökkentésére 
vonatkozó, ambiciózus nemzeti célok – különösen a kkv-k növekedését és fejlődését 
ösztönző olyan célok, mint például az egyszerűsített beszámolási követelmények és 
mentesítések – meghatározása és elérése felé;

6. ösztönzi a Bizottságot, hogy alkalmazzon koherens megközelítést a kkv-kkal szemben 
valamennyi uniós politikában azáltal, hogy megfelelően alkalmazza az ún. „gondolkozz 
először kicsiben”-elvet;

7. erőteljesen támogatja a közelgő ún. „kisvállalkozói jogszabályt” (Small Business Act); úgy 
véli, hogy először lennie kell egy jogalkotási javaslatnak és annak a kkv-kra nehezedő 
szabályozási teher csökkentésére, a kkv-k belső piachoz és közbeszerzési eljárásokhoz 
való hozzáférésének megkönnyítésére, valamint az annak biztosítására irányuló új, 
konkrét kezdeményezéseket kellene tartalmaznia, hogy a kkv-k megfelelően hozzáférnek 
a finanszírozási forrásokhoz és a kutatási infrastruktúrához;

8. hangsúlyozza a II. bázeli egyezménynek1 a banki magatartás befolyásolásában és a 
bankok az iránti hajlandóságában játszott jelentőségét, hogy a viszonylag magas 
kockázatot jelentő ügyfeleknek – beleértve a kkv-kat – kölcsönt adjanak; ezt a fejlődést
úgy tekinti, mint ami hozzájárul a kkv-k vállalkozásorientált kutatásba való 
befektetésének és az ilyen kutatás végzésének támogatásához;

                                               
1 „International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework” a 
bankfelügyelettel foglalkozó bázeli bizottság, 2004. június.
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9. azon a véleményen van, hogy az EU környezetvédelmi céljait nem szabad az iparra nézve
fenyegetésnek tekinteni, hanem egy arra irányuló lehetőségnek kell látni, hogy 
megszerezzék az elsőként cselekvők előnyét és az EU iparát világelsővé tegyék a 
környezetbarát és társadalmilag elfogadható technológiák, termékek és szolgáltatások
terén;

10. úgy véli, hogy a Bizottság fenntartható iparpolitikára vonatkozóan javasolt cselekvési 
tervének egy, az alacsony szénigényű, valamint energia- és forráshatékony ipar felé való 
fokozatos átmenetre vonatkozó keretet kellene életbe léptetnie; úgy véli, hogy a „vezető 
piac” kezdeményezés ebben fontos szerepet játszhat;

11. különösen hangsúlyozza a fenntartható és kiegyensúlyozott fejlődés szükségességét EU-
szerte, mind földrajzilag, mind pedig a projektek léptékét illetően; úgy véli, hogy egy 
valóban kiegyensúlyozott megközelítés az egyetlen módja az uniós ipar fejlődése 
ösztönzésének, a munkahelyteremtéssel kapcsolatos új lehetőségek biztosításának és az 
EU-beli sikeres régiók előmozdításának;

12. rámutat arra, hogy rövid távon az EU energiaigényes iparágainak nemzetközi 
versenyképességére gyakorolt hatást figyelembe kell venni a széndioxid-kibocsátás és a 
munkanélküliség elkerülése érdekében; ezzel kapcsolatban sürgeti a Bizottságot, hogy 
tevékenyen mozdítsa elő és támogassa az olyan globális ágazati megállapodások 
létrehozását, amelyek az egész világon csökkenthetik egyes iparágak környezeti hatását, 
miközben ugyanakkor egyenlő versenyfeltételeket biztosítanak;

13. felhívja a figyelmet a nyersanyagokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos jelenlegi 
fejleményekre; rámutat arra, hogy az EU jó néhány fém esetében teljes mértékben a 
behozataltól függ; és felszólítja a Bizottságot, hogy javasoljon egy, a nyersanyagokhoz 
való fenntartható hozzáférés biztosítására irányuló, integrált megközelítést;

14. emlékeztet a foglalkoztatásban az iparhoz kapcsolódó szolgáltatások felé való elmozdulás
által előidézett fontos strukturális változásra; ennélfogva támogatja azt a bejelentett ipari
és szolgáltatási kezdeményezést, amely elemezni fogja a szolgáltatási ágazatokat és az 
azok által az ipari versenyképességre gyakorolt hatást; felhívja a Bizottság figyelmét
különösen az ipar számára nyújtott szolgáltatások – és különösen a tudásigényes üzleti 
szolgáltatások – minőségének, termelékenységének és értékének javítására;

15. hangsúlyozza, hogy az innovatív termékek jelentősen megerősítik az EU – exportjának 
73%-át kitevő – versenyelőnyét; megállapítja azonban, hogy az EU-nak még mindig 
lemaradása van az Egyesült Államokkal és Japánnal szemben az innováció – főként a 
vállalkozási K+F – terén; úgy véli ennélfogva, hogy a közösségi finanszírozási 
programokat – mint például a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramot, a versenyképességi és innovációs 
keretprogramot és az Európai Innovációs és Technológiai Intézetet – a lehető legteljesebb 
mértékben ki kell használni; e tekintetben üdvözli a „vezető piac” megközelítést, mint ami 
hozzájárul az innovatív termékek és szolgáltatások vonatkozásában a piaci potenciál 
feloldásához;

16. úgy véli, hogy az innovációnak az EU egészében való fellendítése érdekében 
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nélkülözhetetlen a találmányokkal kapcsolatos tevékenységek támogatása és e 
tevékenységek eredményeinek védelme; ennélfogva rámutat a szellemi tulajdonjogokra 
vonatkozó átlátható, egyszerűsített és ténylegesen végrehajtott politika jelentőségére; 
felszólítja a Tanácsot, hogy intézkedjen egy európai szabadalom lehető leghamarabb
történő bevezetéséről és felszólítja a Bizottságot, hogy továbbra is küzdjön a hamisítás
ellen és dolgozzon az e területre vonatkozó, főként európai modelleken alapuló, globális 
megoldásokon;

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Az EU gazdasági potenciáljának teljes mértékű kiaknázásához és a lisszaboni célok 
eléréséhez elengedhetetlen egy erős és egészséges ipari alap. Ezen túlmenően azzal, hogy az
EU ipara a magánszektor K+F kiadásának több mint 80%-át teszi ki, innovatív termékei pedig 
az EU kivitelének hozzávetőleg 75%-át adják, az ipar központi szerepet játszik gazdaságunk 
tudásalapú gazdasággá való átalakításában.

Általánosságban véve az EU ipara egészséges és dinamikus. Olyan jelentős kihívásokkal néz 
azonban szembe, mint a gyors technológiai változás, az intenzív és egyre növekvő 
versenynyomás, valamint az európai környezetvédelmi célokhoz való hozzájárulás 
szükségessége.

Ezért 2005-ben egy politikai keretet léptettek életbe, amely konkrét ajánlásokat tartalmaz a 
növekedés, a termelékenység és a versenyképesség előmozdítására irányuló ágazati 
intézkedésekre vonatkozóan. Hét nagyobb, ágazatokon átnyúló politikai kezdeményezést 
indítottak el (a szellemi tulajdonjogokkal és a hamisítással kapcsolatos kezdeményezés, a 
versenyképességgel foglalkozó magas szintű csoport, energia és környezet, a versenyképesség
és a piacra jutás külső aspektusai, a jogalkotási egyszerűsítésre vonatkozó új program, az 
ágazati készségek javítása, a gyártásban a strukturális változás irányítása, az ipari kutatással 
és innovációval kapcsolatos integrált európai megközelítés). Ezen túlmenően hét 
ágazatspecifikus kezdeményezést hoztak létre (Gyógyszerészeti Fórum, az élettudományokra 
és a biotechnológiára vonatkozó stratégia félidős értékelése, a vegyiparral foglalkozó magas 
szintű csoport, a védelmi iparral foglakozó magas szintű csoport, az Európai Űrprogram, az 
ikt versenyképességével foglalkozó munkacsoport, a gépipari politikai párbeszéd).

Ez a közlemény feltérképezi a 2005-ben meghatározott horizontális és ágazatspecifikus 
intézkedésekben elért előrehaladást. E félidős felülvizsgálat szerint a politikát nem kell 
alapvetően megváltoztatni. A Bizottság azonban néhány már zajló projekt megerősítését és az 
újabb kihívásokra reagálva új kezdeményezések elindítását tervezi. A közlemény a következő 
új horizontális intézkedéseket hirdeti meg:

 a klaszterekre vonatkozó kezdeményezés
 a vezető piacra vonatkozó kezdeményezés
 a szabványokra vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatos program
 a fenntartható iparpolitikára vonatkozó cselekvési terv
 ipar és szolgáltatások

Ezen túlmenően két új ágazati kezdeményezést végeznek majd:
 élelmiszeripar
 Electra (elektrotechnika)

Ezt a közleményt üdvözölni lehet. Az iparpolitika legfőbb szerepe uniós szinten a 
vállalkozások fejlődésével, az ipari befektetéssel, az innovációval és a munkahelyteremtéssel 
kapcsolatos, megfelelő feltételkeret életbe léptetése. E feltételkeret azonban ágazatonként 
eltérő lehet. Ennélfogva üdvözlendők azok az ágazati kezdeményezések, amelyek figyelembe 
veszik az egyes ágazatok egyedi kontextusát, és ennek megfelelően politikák egyedi 
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kombinációjára tesznek javaslatot az adott ágazatban meglévő lehetőségekhez és felmerülő 
kihívásokhoz mérten. Ezen ágazati kezdeményezéseket olyan horizontális megközelítéssel 
kell megerősíteni, amely kezeli azokat az akadályokat, amelyekkel az EU ipara a magasabb 
érték és a jobb minőségű termékek irányába való fejlődése során szembesül. Az előadó e 
horizontális kérdések közül háromra szeretne összpontosítani:

„Jobb szabályozás”
A nehézkes szabályozási környezet és a túlzott bürokrácia továbbra is az egyik legnagyobb
akadály az ipar számára. Különösen ez a helyzet a kis- és középvállalkozások (kkv-k)
esetében, mivel ezek szenvedik meg elsőként a túlzott bürokráciát (a becslések szerint egy 
kisvállalkozás alkalmazottanként átlagosan tízszer annyit költ szabályozási kötelezettségekre, 
mint egy nagyvállalkozás). A „Jobb szabályozás” program ezért óriási jelentősséggel bír az 
európai ipar versenyképességének növelésében. A Bizottságnak fokoznia kellene a belső 
piachoz való hozzáférés előtti, szükségtelen (igazgatási) akadályok megszüntetésére irányuló 
erőfeszítéseit, a szabályozási környezet egyszerűsítése és javítása, valamint a vállalkozásokra 
háruló igazgatási teher csökkentése érdekében (többek között annak biztosításával, hogy a 
Bizottság cselekvési tervében meghatározott, prioritást élvező 13 területen előrehaladás 
valósul meg a 25%-os célkitűzés 2012-ig történő elérése érdekében, továbbá az igazgatási 
akadályok megszüntetésére irányuló gyorsított intézkedések második csomagjának 
végrehajtásával). A „Jobb szabályozás” program azonban nem valósítható meg kizárólag 
európai szinten. Az uniós vállalkozásoknál jelentkező, kézzelfogható gazdasági előnyök 
biztosítása érdekében a tagállamoknak is előrelépést kell tenniük a saját, az igazgatási terhek 
csökkentésére, különösen a kkv-k növekedését és fejlődését ösztönző, célra törő nemzeti 
céljaik meghatározásában és elérésében (többek között egyszerűsített beszámolási 
követelmények és mentességek révén).

Kis- és középvállalkozások
Innovatív potenciáljuk, dinamizmusuk és rugalmasságuk miatt a kkv-k képezik Európában a 
gazdasági növekedés és versenyképesség egyik hajtómotorját. Ezért fontos a kkv-k
növekedésének támogatása. Ez a támogatás a finanszírozási forrásokhoz (kockázati tőke) és a
kutatási infrastruktúrához (klaszterpolitika) való hozzáférés biztosításával keresztül nyújtható.
Támogatás annak révén is nyújtható, hogy koherens módon járnak el a kkv-kre vonatkozó 
megközelítések tekintetében a különböző uniós politikákban (többek között a politikák 
kialakítása során az ún. „gondolkozz először kicsiben” elv megfelelő alkalmazásával). A kkv-
k számára a piacokhoz való hozzáférés nehezebb lehet, mint a nagyobb társaságok számára. 
Ennélfogva különösen fontosak számukra az olyan kezdeményezések, mint például a 
szabványosítás, a szellemi tulajdonjogok védelme és a könnyen hozzáférhető információk 
rendelkezésre állása. Egy, a kkv-k segítésére irányuló, igen fontos kezdeményezés a 
bejelentett kisvállalkozói jogszabály. E jogi aktusnak új, konkrét kezdeményezéseket kell 
tartalmaznia a kkv-kra nehezedő szabályozási teher csökkentésére, az egységes piachoz és a 
közbeszerzéshez való hozzáférésük megkönnyítésére, valamint a kkv-k abban való segítésére, 
hogy szembenézzenek a globalizáció és az éghajlatváltozás kihívásával, például azzal, hogy 
fejlődésükhöz és változásukhoz biztosítják a szükséges pénzügyi és humán erőforrásokat. A 
kkv-k növekedési támogatása tekintetében fel kell térképezni a néhány tagállam által például 
annak révén elért sikereket, hogy a kkv-k támogatására irányuló politikák végrehajtásával, 
nyomon követésével és értékelésével kapcsolatos együttműködésére vonatkozó, kifejezetten e 
célt szolgáló nemzeti mechanizmust hoztak létre. E tekintetben erőteljesen üdvözlendő a 



PR\704487HU.doc 9/9 PE400.514v01-00

külső fordítás

HU

szlovén elnökség arra irányuló kezdeményezése, hogy 2008 tavaszán konferenciát rendez, 
amelynek célja a nemzeti „legjobb gyakorlatok” európai szintre történő felemelése.

Fenntartható fejlődés
Az EU ipari versenyképességét az alacsony széndioxid-kibocsátás és a forráshatékony 
gazdaság irányába való fokozatos elmozdulás ösztönzi. Az üvegházhatást okozó gázok 
csökkentése és az energiahatékonyság növelése tekintetében meglévő környezetvédelmi 
célokra nem szabad az ipar fenyegetéseként tekinteni. Az elsőként cselekvő előnye az európai 
ipart világelsővé teheti a környezetbarát és társadalmilag elfogadható technológiák, termékek
és szolgáltatások terén. Ezt a kiváló lehetőséget mind az EU ipari vállalkozásainak, mind 
pedig a politikai döntéshozóknak meg kell ragadniuk. A fenntartható iparpolitikára 
vonatkozóan bejelentett cselekvési tervnek ezért egy, az ökoinnováció és az új piacok 
fejlesztésének felgyorsítására irányuló keretet kell életbe léptetnie (bizonyos mértékben ez a 
helyzet a vezető piacra vonatkozó kezdeményezés esetében). Rövid távon az EU
energiaigényes iparágainak nemzetközi versenyképességére gyakorolt hatást is figyelembe 
kell venni, hogy elkerülhetővé váljon, hogy az EU „exportálja a szennyezést és importálja a 
munkanélküliséget ”. Ez – az egyes ágazatok világszintű környezeti hatásának csökkentése és 
ugyanakkor az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében – globális ágazati 
megállapodások előmozdításával tehető meg. Ezen túlmenően a fenntartható fejlődésnek 
szem előtt kell tartania a kiegyensúlyozott fejlődést az EU egészében, ami azt jelenti, hogy 
nemcsak a nagyobb iparágakat és projekteket, hanem a kisebbeket is támogatni kell.

Végül létfontosságú a lisszaboni stratégiával való kapcsolat. Az iparpolitika a nemzeti 
hatáskör fontos részét képezi és továbbra is annak kell maradnia. Ahhoz azonban, hogy a 
politikák hatékonyak legyenek, a nemzeti és az európai szintű iparpolitikai intézkedések 
közötti kapcsolatot meg kell erősíteni. Ezért az iparpolitikára, a kkv-kra és a vállalkozásra a 
következő, 2008-tól 2010-ig tartó lisszaboni ciklusban nagyobb hangsúlyt kell helyezni.
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