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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. hangsúlyozza, hogy az uniós iparpolitikának a szociális piacgazdaságon kell alapulnia és a 
tanzakciós költségek csökkentésére kell törekednie a versenyképes és fenntartható európai 
ipar érdekében, ezáltal lehetőséget teremtve az erőforrások hatékony piaci elosztására; azt 
a nézetet vallja tehát, hogy az iparban vagy közbeszerzésben el kell kerülni a kötelező 
mennyiségi célokat; 

2. megjegyzi, hogy az európai ipar versenyképességéhez rendívül lényeges a belső piac 
kialakítása; felkéri a Bizottságot, hogy az elkövetkező egységes piacról szóló jogszabály 
keretén belül határozza meg a hatékonyságnövelés harmonizációjának mértékét és a jobb 
irányítást; 

3. felkéri a Bizottságot, hogy a kis- és középvállalkozások különleges igényeit figyelembe 
véve, terjessze ki és vigye tovább a jobb szabályozási stratégiát; kijelenti, hogy a jövőbeni 
jogalkotási javaslatokra vonatkozó hatásvizsgálatoknak tartalmazniuk kellene a 
„versenyképességre gyakorolt hatás ellenőrzését”;

4. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy innovációbarát és technológiasemleges 
kereteken belül segítsék elő a kulcsfontosságú technológiákat; arra ösztönzi a hatóságokat, 
hogy támogassák a tudományos bizonyítékokon alapuló új technológiák nyilvános
elfogadását;

5. hangsúlyozza, hogy a szociális partnerek a legjobban felkészültek arra, hogy a gazdasági 
válságot követően kezeljék a szükséges kiigazításokat; megjegyzi, hogy a 
szerkezetátalakításba történő állami beavatkozást a társadalmi nehézségek enyhítésére és a 
munkaerő átképzése kell korlátozni, továbbá el kell kerülni az uniós források 
szerkezetátalakítási célokra történő kiterjesztését;

6. felkéri a Bizottságot, hogy a szabályozási követelmények és a piacra jutás tekintetében 
biztosítson globálisan érvényesülő egyenlő feltételeket az európai ipar számára, és 
vázoljon fel stratégiát a kis- és középvállalkozások nemzetközivé válásának támogatására. 


