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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. megállapítja az európai ipar hanyatlását, amelyben 2008 óta 3 millió munkahely szűnt 
meg és a termelés 10%-kal csökkent, elsősorban az egész világon megváltozott ipar 
következtében, miközben ez az ágazat az európai növekedés egyik legfőbb hajtóereje; 
felszólítja a Bizottságot, hogy késlekedés nélkül valósítson meg az európai ipar 
előmozdítására, értékének és vonzerejének növelésére épülő és konkrét eszközökön 
alapuló fenntartható és hosszú távú stratégiát, az ágazat globális versenyképességének 
megőrzése érdekében; emlékeztet, hogy a közös kereskedelempolitika meghatározó az 
ipar számára;

2. üdvözli, hogy a Bizottság erőteljes politikai jelzést adott az ipari ágazat GDP-ben való 
részesedésének 2020-ig 20%-ra történő emelésére irányuló követelményével;
hangsúlyozza azonban, hogy egy ilyen jellegű cél csak abban az esetben lehet reális, ha 
azt megfelelő intézkedések támasztják alá;

3. kéri a Bizottságot, hogy tartsa tiszteletben az újraiparosítás folyamatának nyomon 
követését és értékelését lehetővé tevő mutatók kialakítására irányuló 
kötelezettségvállalását; hangsúlyozza, hogy nemcsak mennyiségi, hanem minőségi 
mutatók is szükségesek annak biztosítása érdekében, hogy e folyamat fenntartható és 
környezetbarát legyen;

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottságon belül még mindig nem létezik integrált 
iparpolitika, és hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek az uniós 
iparpolitikának az uniós tagállamok iparpolitikájával való összehangolására vonatkozó 
173. cikkét még mindig nem alkalmazták;

5. kéri, hogy az európai iparpolitika támogassa a növekedést és a hozzáadott értéket serkentő 
ágazatokat, amelyekben Európa már vezető szerepet játszik, vagy képes arra, hogy vezető 
szerepet játsszon, valamint biztosítsa, hogy az olyan ágazatok, mint például a 
repülőgépgyártás, a vegyipar, az autóipar, az agro-élelmiszeripar, a ruházati- és textilipar, 
valamint a gépgyártás, versenyképesek maradjanak; felhívja az uniós intézményeket, a 
tagállamokat és a magánszférabeli partnereket, hogy folytassanak hatékonyabb 
koordinációt a nagy – közlekedéssel és fenntartható mobilitással, megújuló energiával és 
távközléssel összefüggő – infrastruktúrákba, valamint a legfejlettebb technológiát 
képviselő, környezetbarát feldolgozóipari termékekbe, például környezetbarát 
gépjárművekbe vagy hajókba, valamint az előállítási folyamatok környezeti hatásait 
csökkentő technológiákba való befektetések felgyorsítása érdekében, és alakítsanak ki 
innovatív finanszírozási eszközöket; emlékeztet, hogy a helyi erőforrások használatának 
ösztönzése fontos szerepet játszik abban, hogy az újraiparosítás előnyös legyen és 
hozzájáruljon a munkahelyteremtéshez; 
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6. hangsúlyozza, hogy az európai energiapiac nagyobb fokú integrációja, az európai 
energiainfrastruktúra fejlesztése, valamint az európai energiaköltségek és az Unió 
harmadik országok energiaszolgáltatóitól való függése csökkentése érdekében az európai 
iparpolitikának a tagállamok közötti koordinált európai stratégián kell alapulnia;

7. hangsúlyozza a kutatás és az innováció fontosságát az európai vállalkozások világpiacon 
való versenyképessége szempontjából; sürgeti az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy 
növeljék a kutatásra és fejlesztésre szánt forrásokat; felhívja a Bizottságot, hogy 
ösztönözze az új technológiákon alapuló, nagy hozzáadott értékű és kevés energiaforrást 
felhasználó termékeket előállító iparágak fejlesztését, az éghajlatváltozással összefüggő 
kihívásokkal szembeni hatékonyabb küzdelem érdekében; kéri, hogy ösztönözzék az 
olyan új tevékenységek fejlesztését is, mint a megújuló energiák és a kreatív ágazatok, 
amelyekben az Uniónak technológiai előnye van; hangsúlyozza, hogy vállalataink 
számára fontos a harmadik piacok igényeinek hatékonyabb előrejelzése annak érdekében, 
hogy választ tudjanak adni a nemzetközi keresletre;

8. hangsúlyozza, hogy a nyersanyagok rendelkezésre állása központi jelentőségű az európai 
ipar fejlesztési lehetőségei szempontjából és figyelmeztet, hogy egyes alapvető fontosságú 
nyersanyagok nélkül a stratégiai fontosságú európai iparágak többsége (atomenergetika, 
űrkutatás, repülőgépgyártás, orvostudomány, számítástechnika, új anyagok, katonai 
felszerelések stb.) nem fog tudni fejlődni;

9. következésképpen felhívja a Bizottságot, hogy kereskedelmi megállapodások 
(szabadkereskedelmi megállapodás, gazdasági partnerségi megállapodás stb.) révén 
erősítse meg a nyersanyagellátás biztonságával összefüggő uniós érdekek védelmére 
irányuló stratégiáját; úgy véli, hogy e stratégiának véget kell vetnie az egyes tagállamok 
által alkalmazott exportkorlátozások gyakorlatának, továbbá méltányos kereskedelemre 
vonatkozó megállapodások és stratégiai partnerségek révén lehetővé kell tennie a 
megfelelő nyersanyagellátást;

10. üdvözli, hogy hamarosan hatályba lép az uniós szabadalom, amely a szellemi tulajdon 
magas szintű védelmét biztosítja az európai vállalkozások számára, ugyanakkor enyhíti az 
új piacokra történő belépésükhöz szükséges előzetes formalitásokat; üdvözli a Bizottság 
által 2013 márciusában bejelentett azon kezdeményezést, amelynek célja, hogy a 
védjegyek külföldön történő lajstromozási rendszerének egyszerűsítésével világszinten 
versenyképesebbé tegye az európai kkv-kat; 

11. arra kéri az Európai Uniót, hogy az európai iparban tevékenykedő munkavállalók 
versenyképességének javítása és ismereteinek bővítése érdekében vezessen be az európai 
piacot érintő mobilitási és szakképzési politikákat, különösen a nyelvek és az információs 
technológiák terén;

12. hangsúlyozza egy világos és stabil szabályozási keret meglétének fontosságát az iparba 
történő beruházások ösztönzése érdekében; arra ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy segítsék az európai kkv-k – a jövő iparpolitikája fontos szereplőinek – fejlődését és 
nemzetközivé válását, valamint javítsák a finanszírozáshoz való hozzáférésüket, lehetővé 
téve, hogy e vállalkozások beruházhassanak és innovációs tevékenységet folytassanak; 



AD\940017HU.doc 5/8 PE506.367v02-00

HU

emlékeztet arra, hogy a közbeszerzések alapvető szerepet játszanak a kkv-k fejlesztésében 
és növekedésében; kéri, hogy a kkv-k számára alakítsanak ki a belső és a külső piacokra 
vonatkozó kérdésekkel egyaránt foglalkozó egyablakos ügyintézési pontot; ösztönzi a 
Bizottságot, hogy támogassa a szabadalmak pénzügyi és technológiai értékének 
hasznosítását;

13. úgy véli, hogy a kkv-knak a kereskedelmi partnerek tisztességtelen gyakorlataival 
szembeni hatékonyabb védelme érdekében elkerülhetetlen e vállalkozások 
dömpingellenes eljárásokhoz való hozzáférésének könnyebbé, gyorsabbá és olcsóbbá 
tétele; felhívja az Európai Uniót, hogy ezt vegye figyelembe a kereskedelmi védelmi 
eszközök reformja során;

14. javasolja a kkv-k és az európai nagyvállalatok közötti hálózat kialakítását annak 
érdekében, hogy az előbbiek hasznosítani tudják az utóbbiak szakértelmét, 
exportkapacitását és innovációs képességét; sürgeti a tagállamokat és a Bizottságot, hogy 
az új technológiai megoldások kidolgozása érdekében ösztönözzék a fejlesztést, és 
könnyítsék meg a kkv-k, az egyetemek és a tudósok közötti partnerségek finanszírozását;

15. hangsúlyozza Európa nemzetközi versenyhelyzetének jelentőségét sikeres újraiparosítása 
szempontjából; felhívja ezért a Bizottságot, hogy annak érdekében, hogy az európai ipar 
helyt tudjon állni a globális versenyben, valamennyi jövőbeni jogalkotási javaslatában 
vegye figyelembe az érintett ágazat nemzetközi versenyhelyzetét, és ne csökkentse annak 
versenyképességét;

16. felhívja a Bizottságot, hogy állítsa az uniós kereskedelem- és versenypolitikát az európai 
iparpolitika szolgálatába; kéri a Bizottságot, hogy szorgalmazza a tagállamok közötti 
fokozott adóügyi, szociális és költségvetési konvergenciát a közös ipari projektek 
megvalósításának elősegítése érdekében; kéri a Bizottságot, hogy készítsen előzetes és 
utólagos átfogó hatásvizsgálatot a már megkötött, vagy tárgyalások tárgyát képező 
szabadkereskedelmi megállapodások európai iparpolitikára gyakorolt hatásáról, amely az 
alkalmazás különböző szakaszaiban felmérné, hogy e politika összhangban van-e az 
európai iparosítással kapcsolatos célkitűzésekkel;

17. úgy véli, hogy felül kell vizsgálni a nyilvános vételi ajánlatokra vonathozó uniós 
irányelvet annak érdekében, hogy az Unió módot kapjon arra, hogy ellenezze az olyan 
projekteket, amelyek károsnak bizonyulhatnak az ipari és kereskedelmi hálózatára nézve; 
úgy véli, hogy az Unió számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy szembeszálljon az 
olyan cégek által adott vételi ajánlatokkal, amelyek nem vállalnak társadalmi felelősséget 
és/vagy nem tartják be a jó kormányzás követelményeit, illetve az olyan nyilvános vételi 
ajánlatokkal, amelyek az Unió és a tagállamok által stratégiainak minősített ágazatokat 
érintenének;

18. úgy véli, hogy az európai iparpolitikának elő kell segítenie a világméretű európai ipai 
csoportok létrehozását azokban az ágazatokban, amelyekben az európai ipar napjainkban 
vezető szerepet tölt be, vagy amelyekbe a jövőben be kíván fektetni;

19. emlékeztet arra, hogy a technikai szabványok és szabályozások alapvető szerepet 
játszanak abban, hogy biztosított legyen az Európai Unió vezető szerepe az innovatív 
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ágazatokban, köztük a zöld technológiák terén; ösztönzi tehát a Bizottságot, hogy a közös 
technikai szabályozások kidolgozása érdekében – tiszteletben tartva az e szabványokhoz 
kapcsolódó különböző társadalmi preferenciákat – fokozza a kiemelt jelentőségű 
harmadik országokkal, különösen a feltörekvő országokkal folytatott együttműködést;

20. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy biztosítsa az európai vállalkozások nemzetközi 
piacokhoz való hozzáférését; elsődleges fontosságúnak tartja a viszonosság kialakítását a 
kereskedelmi kapcsolatok és különösen a közbeszerzésekhez való hozzáférés terén, az 
európai vállalkozások ipari tulajdonjogainak védelmét, valamint az uniós kereskedelmi 
védelmi eszközök hatékonyságának és az uniós kereskedelmi és újraiparosítási 
stratégiával való összhangjának megerősítését;

21. elengedhetetlennek tartja, hogy az Unió rendelkezzen olyan eszközökkel, amelyek 
lehetővé teszik az alábbiakat:
– aktívabb dömpingellenes politika folytatása, valamint – többek között – az egyes 

harmadik államok által alkalmazott túlzott exportfinanszírozásra való reagálás,
– az uniós kereskedelmi érdekeket védő hiteles árfolyam-politika folytatása,
– a szociális, környezetvédelmi és kulturális előírások kölcsönös tiszteletben tartásán 

vagy az emberi jogoknak a nemzetközi kereskedelemben történő tiszteletben tartásán 
alapuló „méltányos árucsere-kapcsolatok” elgondolásának érvényre juttatása;

22. tudomásul veszi az Európai Bizottságnak az uniós kereskedelmi védelmi eszközök – az 
iparpolitika kulcsfontosságú elemei – korszerűsítésére irányuló tervét; reméli, hogy a 
korszerűsítés növelni fogja majd e védelmi eszközök hatékonyságát; ezért kéri a 
Bizottságot, hogy de jure vagy de facto ne gyengítse ezen eszközöket, hanem éppen 
ellenkezőleg, erősítse őket, hogy az európai vállalkozások számára – méretüktől 
függetlenül – biztosítson hatékonyabb és gyorsabb védelmet a jogellenes vagy 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben;

23. emlékeztet arra, hogy a nemzetközi kereskedelmi szabályokat vagy az Unióval kötött 
szabadkereskedelmi megállapodásokat megsértő országokkal szemben minden olyan 
esetben igénybe kell venni a kereskedelemvédelmi eszközöket, amikor a körülmények ezt 
indokolttá teszik;

24. üdvözli a nemzetközi kereskedelmi szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az 
Unióra ruházott jogok gyakorlásáról szóló rendeletre irányuló javaslatot; úgy véli, hogy a 
jogaink alkalmazása terén való jobb reakcióképesség vissza tudja állítani a hitelességünket 
és a kereskedelmi kapcsolataink egyensúlyát;

25. nehezményezi, hogy egyes kereskedelmi partnerek nem védik megfelelően a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogokat, valamint sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az európai 
vállalkozásoknak – különösen a kkv-knak – nem áll rendelkezésükre konkrét eszköz e 
jogok megsértése elleni hatékony fellépés érdekében; sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fokozzák a hamisított áruk lefoglalásával kapcsolatos vámügyi 
együttműködésüket az Unión belül, valamint a harmadik országok bevonásával, valamint 
hogy egyszerűsítsék a vámügyi eljárásokat; kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 
szerzői jogot és engedélyezéseket érintő kérdésekben szorosabban működjenek együtt a 
harmadik országokkal;
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26. emlékezteti a Bizottságot, hogy az alacsony fizetések és a környezetvédelem mindig 
nagyon fontos szerepet fognak játszani a nemzetközi verseny szempontjából, valamint 
hogy sürgősen folytatni kell e normák szigorítását annak érdekében, hogy az Unió valóban 
újraiparosodhasson; felhívja tehát a Bizottságot, hogy a harmadik országokkal kötött 
szabadkereskedelmi megállapodások keretében folytasson tárgyalásokat a munkavállalók 
jogait és a környezetvédelmet érintő kötelező kötelezettségvállalásokról; kéri továbbá a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki a termékek nyomon követésére szolgáló kötelező 
rendszereket, amelyek igazolják, hogy egy adott termék megfelel a munkavállalók 
jogaival és a környezetvédelemmel kapcsolatos nemzetközi előírásoknak;

27. sürgeti az Európai Uniót, hogy a fogyasztók pontosabb tájékoztatása, az uniós és a 
harmadik országokból importált termékek eredetmegjelölésének kötelezővé tétele, 
valamint az európai élelmiszerek földrajzi árujelzőinek harmadik országokban való 
érvényre juttatása révén növelje ipari termelésének elismertségét;

28. kéri, hogy valamennyi, harmadik országból behozott termék feleljen meg az Unió által 
alkalmazott és a világpiacon védett környezetvédelmi, egészségügyi és szociális 
előírásoknak, hogy ez által meg lehessen óvni az európai ipari termelőket a tisztességtelen 
versenytől.
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