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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. rámutat, hogy a nemzetközivé válás és az innováció a külső versenyképesség és a 
növekedés kulcsfontosságú mozgatórugói, és döntő szerepet játszanak az EU 2020 
stratégia stratégiai céljaiban;

2. hangsúlyozza az éghajlatvédelmi szempontból hatékony, energiahatékony és megújuló 
technológiák jelentőségét a fenntartható globális gazdaság felé való elmozdulásban; 
elismeri, hogy az EU az éghajlatbarát és erőforrás-hatékony ipari termelés számos 
kulcsfontosságú ágazatában vezető pozíciót tölt be; felszólítja a Bizottságot, hogy 
határozzon meg ezekben az ágazatokban a nemzetközivé válásra vonatkozó és innovációs 
stratégiákat;

3. hangsúlyozza, hogy az uniós kereskedelmi és innovációs politikát át kell alakítani úgy, 
hogy valóban alkalmas eszköz legyen a munkahelyteremtésre, a szegénység 
felszámolására és a világ fenntartható fejlődésének biztosítására; szilárdan hiszi, hogy 
nélkülözhetetlen az EU belső és külső politikáinak szempontjai közötti következetesség, 
és hogy az új kereskedelmi politika kialakítása közben ügyelni kell a 
munkahelyteremtésre irányuló erőteljes ipar- és innovációs politikával való összhangra 
annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a gazdasági fejlődést, és ennek következtében 
több és jobb munkahelyet lehessen létrehozni;

4. úgy véli, hogy a versenyképes kereskedelmi politika kialakítása érdekében 
elengedhetetlen megvalósítani az arra irányuló célkitűzést, hogy a EU GDP-jének 3%-át 
2020-ig a K+F tevékenységekbe fektessék;

5. rámutat arra, hogy a szabványosítás a piacokhoz való hozzáférés megkönnyítése és az 
interoperabilitás lehetővé tétele révén fokozhatja az innovációt és versenyképességet; 
ösztönzi a Bizottságot, hogy fokozza az európai szabványok – különösen a szociális és 
környezetvédelmi területeken, valamint a jövőbeli szabadkereskedelmi 
megállapodásokban való – alkalmazásának előmozdítására irányuló erőfeszítéseket;

6. ezért hangsúlyozza, hogy az Európát a válság utáni világra való átformálással kapcsolatos 
minden stratégiában irányadónak kell lennie a fenntartható munkahelyteremtésnek;

7. úgy véli, hogy az EU innovációs politikájának elsősorban a kezdő vállalkozások, valamint 
az öko-kompatibilis, energiatakarékos és az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó 
termelés és technológiák méretgazdaságosságának támogatására, a megfizethető szellemi 
tulajdonjogok védelmére, a kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférésére és nemzetközivé 
tételükre, a védett piacok liberalizálására, az árfolyamok stabilizálására, az uniós 
vállalatok külhoni jogi védettségének elősegítésére, valamint a tisztességtelen verseny, a 
kalózkodás és a hamisítás elleni fellépésre kell irányulnia;

8. úgy véli, hogy egy hatékony innovációs és növekedési politika feltétlenül beruház olyan 
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kutatási programokba, amelyek megkönnyítik a kutatók közötti nemzetközi szintű 
mobilitást és információcserét, valamint megerősítik a tudományos és üzleti világ közötti 
együttműködést (Marie Curie-cselekvések);

9. megjegyzi, hogy a társadalmi kihívások továbbra is az Innovatív Unió egyik kiemelt 
témáját jelentik; hangsúlyozza, hogy az Innovatív Unió legfőbb célja az EU hosszú távú 
fejlődése és versenyképessége kell legyen;

10. megjegyzi, hogy el kell kerülni, hogy az innovációk kizárólag korlátozott területeken 
kapjanak prioritást, annak érdekében, hogy hosszú távon ne veszítsünk el értékes 
innovációs potenciált;

11. úgy véli, hogy az EU közbeszerzési piacai jelentős tényezők az új öko-kompatibilis 
termékek és szolgáltatások széleskörű bevezetésében; sajnálja, hogy nemzetközi 
partnereink még nem nyitották meg belső közbeszerzési piacaikat az uniós vállalkozások 
előtt olyan módon, ahogyan az EU belső piaca megnyílt a harmadik országok 
vállalkozásai számára;

12. kitart a kifejezetten nem tarifális akadályokra való összpontosítás szükségessége mellett, 
amelyek a tarifák fokozatos csökkentése, illetve megszüntetése miatt egyre inkább a 
nemzetközi kereskedelem fő akadályaivá válnak; úgy véli, hogy a kétoldalú és többoldalú 
kereskedelmi szabályok következetlen végrehajtásából eredő valamennyi akadály 
indokolatlan; másrészről úgy véli azonban, hogy az állami hatóságok nem kereskedelmi 
területen végzett – és nem szándékos kereskedelmi következményekkel járó – legitim 
jogalkotási és közigazgatási tevékenységeiből eredő valamennyi akadály indokolt, és 
megszüntetésükhöz nyilvános konzultációra és tanácskozásra van szükség;

13. ösztönzi a kkv-kra vonatkozó valamennyi innovációs és vállalkozásalapítási politika 
egyszerűsítését; támogatja az innovációs partnerségeket elősegítő európai szolgálat 
létrehozását; úgy véli hogy az innováció elősegítéséhez elengedhetetlen a politikai és a 
fokozott pénzügyi támogatás, különösen a kkv-k közötti kapcsolatépítési 
tevékenységekhez, amelyek megkönnyítik az ágazati klaszterek kutatási és fejlesztési 
együttműködését, marketingjét és nemzetközivé válását;

14. rámutat arra, hogy a Közösségen kívüli kereskedelemre való áttérés előmozdítása 
érdekében el kell fogadni az egységes európai szabadalmat és az európai cégek 
statútumát; hangsúlyozza, hogy az uniós szabadalom és szellemi tulajdonjogok költségeit 
csökkenteni kell, figyelembe véve az EU tagállamai közötti gazdasági különbségeket, 
hogy versenyképesebbé váljanak az amerikai és japán árakkal szemben;

15. elismeri, hogy a fejlesztés érdekében és a millenniumi fejlesztési célok megvalósítására 
való tekintettel végrehajtott technológiatranszfert az európai kereskedelmi politika fontos 
szempontjává kell tenni, de elismeri, hogy a fejlett technológiákkal kapcsolatos uniós 
szaktudás harmadik országoknak való átadását a Bizottságnak felügyelnie kell az 
innovációs mintákkal és jövőbeli fejlesztésekkel kapcsolatos jobb információszerzés
érdekében, valamint hogy elkerülhető legyen a tisztességtelen verseny;

16. elismeri, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, valamint az energiahatékonyságra 
és az ipari termelés dematerializálására irányuló erőfeszítésekhez aktív politikát kell 
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folytatni az új technológiák globális terjesztésében;



PE456.869v02-00 6/6 AD\860995HU.doc

HU

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma 16.3.2011

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

23
0
4

A zárószavazáson jelen lévő tagok William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader 
Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, 
Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, 
Vital Moreira, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 
Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert 
Sturdy, Gianluca Susta, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba 
Bidegain, Paweł Zalewski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Elisabeth 
Köstinger, Miloslav Ransdorf, Michael Theurer, Inese Vaidere, 
Jarosław Leszek Wałęsa


