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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. üdvözli, hogy az EU-ban az iparpolitika a politikai figyelem középpontjába került; 
hangsúlyozza, hogy az Unió jólétéhez, versenyképességéhez és gazdasági sikeréhez 
elengedhetetlen a szilárd reálgazdaság és a szilárd ipari háttér, amely egyben a 
válságkezelés legjobb módja;

2. alapvető fenntartásai vannak a Bizottság hat, beruházási és innovációs szempontból 
kiemelt piacra vonatkozó szelektív kötelezettségvállalása tekintetében; sokkal nagyobb 
hangsúlyt fektet a kutatás és fejlesztés keretei javításának, illetve az induló 
vállalkozásoknak és a kkv-knak az európai innováció mozgatórugójaként betöltött 
központi szerepének a jelentőségére;

3. úgy véli, hogy az innováció ösztönzése és az európai versenyképesség növelése 
érdekében kulcsfontosságú az európai kutatási és fejlesztési képesség jelentős mértékű 
megerősítése;

4. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek elérése 
érdekében fejlesszük gazdaságunk fenntarthatóságát, és kéri, hogy az európai 
iparpolitikában kapjon központi helyet a fenntarthatóság; megjegyzi, hogy e tekintetben 
támogatni kell a környezetbarát termelési folyamatokat, növelni kell a fogyasztási cikkek 
élettartamát, támogatni az újrafeldolgozást, valamint javítani kell a belső piacon 
előállított termékek energiahatékonyságán;

5. megállapítja, hogy az ipari termelés az EU külső régióiban drasztikusan csökken; felkéri 
a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket az ipari termelés Európán belüli egyenletes 
eloszlásának elősegítésére;

6. álláspontja szerint csak egy kutatáson, innováción és egységes piacon alapuló, valamint 
több szakpolitikai területet és forráshatékonyságra irányuló tervet – beleértve a 
fogyasztóvédelmi és a munkaerő-piaci politikát – összekapcsoló proaktív, integrált 
iparpolitika képes az uniós vállalatok számára kedvező gazdasági feltételeket teremteni 
versenyképességük növeléséhez, és várakozással tekint az elé, hogy az ipari termékek 
belső piacának reformjára vonatkozó menetrendet üdvözölhesse;

7. álláspontja szerint válság idején az iparpolitika egyik alapvető feltétele a meglévő 
gyártási kapacitás megőrzése; úgy véli, e tekintetben meghatározóak a munkavállalók 
teljes mértékű és aktív bevonásával végrehajtott megelőző intézkedések és vállalati 
átszervezések;

8. emlékeztet a beruházásoknak az innováció ösztönzésében és a növekedés elősegítésében 
játszott szerepére, és hangsúlyozza, hogy szükség van a vállalkozói kedv fokozottabb 
támogatására kedvezőbb üzleti feltételek révén;
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9. felkéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki javaslatokat egy európai klaszterpolitikára, 
amely egymással összekapcsolt vállalkozások, beszállítók, szolgáltatók és 
kutatóközpontok formájában valósul meg; rámutat arra, hogy bár e politikák regionális és 
nemzeti szinten már régóta léteznek – és noha egyelőre politikailag csak ezeken a 
szinteken támogatták a klasztereket –, ezek hozzájárultak a nemzetgazdaságok uniós 
szintű versenyéhez is; úgy véli, hogy a források és a szakértelem közös használatából a 
vállalkozások, a munkavállalók és a régiók számára adódó előnyök uniós szinten is 
történő kihasználása lenne a kiegyensúlyozottabb ipari és kereskedelmi fejlődés 
ösztönzésének egyik eszköze;

10. a növekedés ösztönzéséhez létfontosságúnak tekinti egy világos és stabil szabályozási 
keret meglétét, amely további okot szolgáltat a piacok felügyeletét szabályozó európai 
jogszabályok javítására a termékek biztonsága és a tisztességes kereskedelmi feltételek 
biztosítása érdekében; 

11. hangsúlyozza, hogy a megfelelő jogszabályok kulcsfontosságúak a sikeres iparpolitika 
szempontjából, és a versenyt torzító – különösen az aránytalan közvetlen pénzügyi 
befolyás révén megvalósuló – hosszú távú intézkedések elkerülésének központi 
fontosságát;

12. hangsúlyozza, hogy a belső piac rengeteg kiaknázatlan lehetőséget rejt még magában az 
Unión belüli versenyképesség és minőségi növekedés serkentésére, ezért sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy az uniós fogyasztók, munkavállalók és vállalkozások, 
különösen a kis- és középvállalkozások érdekében gyorsítsák fel a még meglévő 
akadályok eltávolítására irányuló erőfeszítéseiket; hangsúlyozza továbbá, hogy szükség 
van az előrejelző és a finanszírozási eszközök (biztosítások, fizetési garanciák stb.) 
bevezetésére és ezek megerősítésére, hogy a kkv-k előtt megnyíljon a nemzetközi szintű 
fejlődés lehetősége;

13. rámutat, hogy az ipari gyártási folyamatok egyre inkább tudásalapúak, ezért az ipar 
erőssége fokozottan függ a jól képzett szakemberektől; felszólít ennélfogva az 
iparpolitika és a szakoktatási és szakképzési intézkedések szoros összehangolására;

14. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa nemzeti beruházási bankok létrehozását a kkv-k 
számára, és hogy tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a kkv-k számára létrehozott, 
meglévő beruházási bankok kiterjeszthessék tevékenységüket – az adott tagállam 
feltételeinek megfelelően – más tagállamokra is, lehetővé téve az ipari termelés 
serkentését;

15. sürgeti az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy folytassák a kisvállalkozói 
intézkedéscsomag (Small Business Act) teljes körű végrehajtását, amely összefüggő 
keretet biztosít a kkv-k növekedését támogató intézkedéseknek, és amelynek 
kulcsfontosságú szerepet kell játszania az Európai unió új, erőteljes iparpolitikájában;

16. álláspontja szerint az erőforrások szűkösségének súlyosbodása nem csupán 
fenntarthatósági probléma, hanem egyre inkább kulcsfontosságú versenyképességi kérdés 
is Európa és az európai vállalkozások számára; kiemeli az erőforrások hatékony 
felhasználásának mint az európai újraiparosítási menetrend alapvető irányadó elvének 
fontosságát; e tekintetben felszólít:
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– a Bizottság erőforrás-hatékony Európa megvalósításáról szóló ütemtervének teljes 
körű és ambiciózus végrehajtására;

– a kaszkádszerű hasznosításról szóló elképzelés általános érvényesítésére a vonatkozó 
szakpolitikákban, biztosítva a szűkös nyersanyagainkban rejlő lehetőségek teljes 
kihasználását;

– felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki, majd vezessenek be 
egy erőforrás-elszámolási módszert, amelyet az uniós és nemzeti költségvetések 
valamennyi alcímébe be kell építeni (amelyek mindegyike egy tevékenységnek felel 
meg), amelyek viszont felbonthatók jogcímcsoportra, azok pedig – ha szükséges –
tovább bonthatók jogcímekre, az erőforrás-hatékonysággal kapcsolatos nézeteknek a 
politikák kialakítási folyamatába való eredményes beillesztésének biztosítása 
érdekében;

17. elismeri a termelés nyomon követhetőségének fontosságát annak érdekében, hogy olyan 
eszközöket bocsássanak a fogyasztók rendelkezésére, amelyek elősegítik a tudatosabb 
vásárlói választást, valamint hogy elismerjék a helyi termelői vállalkozások évszázadok 
során megszerzett szakismeretét;

18. úgy véli, hogy az iparpolitikának magában kellene foglalnia a versenyképesség 
szempontjából olyan kulcsfontosságú stratégiai célkitűzéseket, mint egy hatékony és 
összekapcsolódó közlekedési infrastruktúra, egy magasan fejlett digitális hálózat és egy 
európai energiapolitika kialakítása;

19. úgy véli, hogy az iparpolitika nélkülözhetetlen eleme a jelentős beruházások ösztönzése 
és mozgósítása a szerkezeti- és a termékinnovációra irányuló kutatás területén; 

20. úgy véli, hogy az európai ipar növekedését csak a hitelhez való hozzáférést megkönnyítő 
erőteljes intézkedéseket tartalmazó beruházási tervvel lehet megvalósítani; 

21. hangsúlyozza, hogy az iparpolitikát az „egyenlő munkáért járó egyenlő bérezés” elvének 
kell vezérelnie annak érdekében, hogy biztosítsák a nemek közötti egyenlőséget a 
munkahelyeken, valamint az egyenlő feltételeket a szerződések különféle típusaival 
rendelkező munkavállalók számára;

22. úgy véli, hogy a munkavállalók szabad mozgásának továbbfejlesztésében – olyan 
eszközök révén, mint a szakmai képesítések kölcsönös elismerése és az egész életen át 
tartó tanulás, különösen a kiszolgáltatott helyzetben lévő munkavállalók számára – nagy 
lehetőségek rejlenek a képzett munkaerő terén mutatkozó hiány ellensúlyozására és az 
inkluzív növekedés előidézésére;

23. elismeri, hogy a kettős képzés jelentősen hozzájárul a minőségi ipari termeléshez és a 
fenntartható növekedéshez Európában, és felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
továbbra is támogassák e területet és terjesszék azt ki egész Európára;

24. felhívja a tagállamokat, hogy mielőbb ültessék át a késedelmes fizetésekről szóló 
irányelvet, mivel ez kifejezetten a termelő vállalkozásokat érinti;
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25. ösztönzi a 98/34 értesítési eljárásban rejlő lehetőségek további kiaknázását, és javasolja, 
hogy a tagállamok nemzeti jogalkotási folyamataik kidolgozása során végzett 
hatásvizsgálataik keretében vezessék be a versenyképességre gyakorolt hatás vizsgálatát, 
a 2013. február 7-i, a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal az egységes piac irányításáról 
szóló állásfoglalásában említett „egységes piaci teszt” tágabb keretében;

26. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az európai polgárokat tájékoztassák az Európa 
gazdasági növekedését ösztönző iparpolitika kulcsszerepéről;

27. hangsúlyozza, hogy egy erőteljes iparpolitikához elengedhetetlen termékeink optimális 
piaci pozicionálása, és hogy ennek érdekében a hangsúlyt a termékek minőségére kell 
helyezni; hangsúlyozza továbbá a kisipari szaktudás fenntartásának, kihasználásának és 
fejlesztésének fontosságát Európában;

28. hangsúlyozza a prémiumtermékeket és -szolgáltatásokat előállító vállalkozásoknak az 
Európai Unió növekedéséhez, munkaerejének foglalkoztatásához és versenyképességéhez 
való hozzájárulását, tekintettel arra, hogy ez az ágazat a GDP 3%-át teszi ki, éves 
forgalma meghaladja a 400 milliárd eurót, és közel 1,5 millió közvetlen és közvetett 
munkahelyet képvisel Európában, amint azt az Európai Bizottságnak a 2012. szeptember 
26-án közzétett, a prémiumtermékeket előállító európai ipari ágazatok 
versenyképességéről szóló munkadokumentuma kifejti;

29. támogatja a társasági adózás uniós szinten való szorosabb összehangolását, egységes 
adóalapok bevezetése révén.
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