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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 és gazdasági sikeréhez elengedhetetlen a szilárd 
ipari háttér, amely egyben a válságkezelés legjobb módja; 

2. álláspontja szerint csak egy több szakpolitikai területet – beleértve a fogyasztóvédelmi és 
a munkaerő-piaci politikát – összekapcsoló, proaktív, integrált iparpolitika képes az uniós 
vállalatok számára kedvező gazdasági feltételeket teremteni versenyképességük 
növeléséhez; 

3. hangsúlyozza, hogy a belső piac rengeteg kiaknázatlan lehetőséget rejt még magában az 
Unión belüli versenyképesség és növekedés serkentésére, ezért sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy az uniós fogyasztók, a munkavállalók és a vállalkozások, különösen a 
kis- és középvállalkozások érdekében gyorsítsák fel a még meglévő akadályok 
eltávolítására irányuló erőfeszítéseiket;

4. hangsúlyozza, hogy az iparpolitika vezérelve az „egyenlő munkáért járó egyenlő díjazás” 
kellene, hogy legyen; úgy véli, hogy a szakmai képesítés és a tisztességes bérezés nem 
kizárólag a szociálpolitika körébe tartoznak, hanem a növekedés, az innováció és a 
beruházások előfeltételei is; 

5. úgy véli, hogy a munkavállalók szabad mozgásának továbbfejlesztésében – olyan 
eszközök révén, mint a szakmai képesítések és továbbképzések kölcsönös elismerése, 
különösen az alacsony képzettségű és fogyatékkal élő munkavállalók számára – nagy 
lehetőségek rejlenek a képzett munkaerő terén mutatkozó hiány ellensúlyozására és az 
inkluzív növekedés előidézésére;

6. ösztönzi a 98/34 értesítési eljárásban rejlő lehetőségek további kiaknázását, és javasolja, 
hogy a nemzeti jogalkotási folyamataik kidolgozása során végzett hatásvizsgálataik 
keretében a tagállamok vezessék be a versenyképességre gyakorolt hatás vizsgálatát.


