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JAVASLATOK

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

1. úgy véli, hogy a WTO, valamint az átlátható és hatékonyan szabályozott piac által 
biztosított multilaterális keretben az EU kereskedelempolitikájának megfelelő ágazati 
politikák által támogatott, a fenntartható növekedést és fejlődést célzó hatékony 
termelésen kell alapulnia;

2. meggyőződése, hogy az EU 2020 stratégiával összhangban és a gazdasági és pénzügyi 
válságra adott válaszként – azaz a munkanélküliség és a tagállamok adósságának 
csökkentése, a vagyon egyenlőbb újraelosztása és az európai szociális modell fenntartása 
érdekében – az innovatív és minőségi ipari termelés alapvető fontosságú az uniós 
kereskedelempolitika és versenyképesség szempontjából;

3. úgy véli, hogy az EU iparpolitikájának elsősorban a következőkre kell irányulnia: az 
energiatakarékos és alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó termelés támogatása, a 
szellemi tulajdonjogok védelme, a kkv-k tőkéjének felduzzasztása és nemzetközivé tétele, 
a védett piacok liberalizálása, az árfolyamok stabilizálása, az európai vállalatok külhoni 
jogi védettségének elősegítése, valamint a tisztességtelen verseny és a hamisítás elleni 
fellépés;

4. úgy véli, hogy az uniós szintű és a tagállamokkal együttműködve hozott döntéseknek 
köszönhető gazdasági talpraállás új távlatokat fog nyitni azon vállalkozások előtt, amelyek 
egyre gyakrabban kényszerülnek versenyhelyzetbe a nyílt és átlátható globalizált piacon;

5. úgy véli, hogy a külső versenyképesség létfontosságú az EU számára, illetve hogy ennek a 
hazai és külföldi termelők közötti egyenlő versenyen kell alapulnia; ezért úgy véli, hogy 
lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a tisztességtelen gyakorlatok ne fenyegessék 
az európai vállalkozásokat; hangsúlyozza a hatékony kereskedelmi védelmi rendszer 
jelentőségét és emlékeztet arra, hogy indokolt esetben azokkal az országokkal szemben, 
amelyek nem tartják tiszteletben a nemzetközi kereskedelmi szabályokat és az EU-val 
kötött szabadkereskedelmi megállapodásokat, alkalmazni kell a kereskedelmi védelmi 
eszközöket;

6. hangsúlyozza, hogy a jövőbeli kereskedelmi megállapodásokra vonatkozó tárgyalások 
során meg kell védeni az EU érdekeit az ipar és a munkahelyek védelme érdekében és 
kéri, hogy a megállapodásokat az igazságos versenyen alapuló ipari stratégia részeként 
dolgozzák ki; úgy véli továbbá, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokban 
általánossá kell tenni a jogilag kötelező szociális és környezetvédelmi normákra 
vonatkozó záradékokat;

7. úgy véli továbbá, hogy az európai iparpolitika vezérelveiben mérlegelni kell a hamisítás 
elleni fellépéshez és az európai fogyasztók védelméhez szükséges homogénebb 
vámellenőrzés bevezetését; úgy véli, hogy annak érdekében, hogy el lehessen kerülni az 
importőrökkel szembeni egyenlőtlen bánásmódot, érdekeik sérülését, valamint az európai 
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iparhálózat fejlődése előtt álló akadályokat, az iparpolitikának biztosítania kell az Unió 
külső határain az adott országok által alkalmazott vámbeszedés harmonizációját;

8. úgy véli, hogy az EU iparpolitikájának az európai vállalatok és piaci szabályok az Unió 
gazdasági partnereivel és versenytársaival szembeni védelme érdekében garantálnia kell a 
kereskedelmi szabályok tekintetében a viszonosság tiszteletben tartását;

9. kéri a Bizottságot, hogy az uniós iparpolitikai iránymutatások szolgáljanak az uniós 
kereskedelem támogatását célzó jogalkotási eszközök kidolgozásának alapjául.
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